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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza Paro

 Cod. Proc.: 169406 Nr: 3691-91.2018.811.0007

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdS, PdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 26/28, INTIME-SE o suposto 

genitor, através dos advogados constituídos, para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifestar se possui condições financeiras para 

arcar com os custos da realização do exame pericial (R$ 280,00) e da 

coleta do material genético (R$ 285,00).

Em caso positivo, oficie-se ao Juízo Deprecado informando que a coleta 

do material genético será feita pelo Laboratório Oswaldo Cruz, bem como 

solicitando ao Juízo Deprecado que proceda a intimação do suposto 

genitor para comparecer ao referido laboratório portando o valor 

correspondente à coleta.

Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CORREA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000904-04.2020.8.11.0007. AUTOR: 

JEFFERSON CORREA ROSA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se 

de ação de reparação de danos materiais proposta por Jeferson Correa 

Rosa em face do Banco do Brasil S/A, todos devidamente qualificados. 

Requer a parte autora a concessão da assistência judiciária gratuita, 

alegando que não possui condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Pois bem. A meu ver, 

toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do CPC/15, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: “Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior”. Por essa razão, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos 

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

a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Ainda, deve a parte autora comprovar o 

comprometimento da sua renda com despesas em medicamentos 

conforme alegado, vez que sua renda supera o teto da Defensoria Pública 

para obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000888-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000888-50.2020.8.11.0007. AUTOR: 

VALDENIR BATISTA DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de ação de reparação de danos materiais proposta por Valdenir 

Batista de Oliveira em face do Banco do Brasil S/A, todos devidamente 

qualificados. Requer a parte autora a concessão da assistência judiciária 

gratuita, alegando que não possui condições de arcar com as despesas 

do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Pois bem. A meu ver, 

toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do CPC/15, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: “Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 
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telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior”. Por essa razão, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos 

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

a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Ainda, deve a parte autora comprovar o 

comprometimento da sua renda com despesas em medicamentos 

conforme alegado, vez que sua renda supera o teto da Defensoria Pública 

para obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005471-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE DIAS JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005471-15.2019.8.11.0007. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO VICENTE DIAS JUNIOR 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se 

de ação revisional de cláusula contratual ajuizada por Paulo Vicente Dias 

Junior em face do Banco do Brasil S/A, por dependência ao processo nº 

1002872-40.2018.8.11.0007, em que a inicial foi distribuída para o Juízo da 

2ª Vara desta Comarca de Alta Floresta/MT. Requer a parte autora a 

concessão da assistência judiciária gratuita, alegando que não possui 

condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

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

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do CPC/15, que esclarece ser assegurada 

às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem 

jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a 

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

requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra 

definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem renda 

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

que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de necessidade 

resta debelada, necessitando aquele que requer assistência da 

defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

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

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

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

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

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

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

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

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

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

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

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

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

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

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

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

aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

alegada (declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de 

energia, bem como de água dos últimos três meses), a fim de comprovar 

sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. Ainda, deve a parte autora se atentar que embora tenha alegado 

ser desempregado, este juntou apenas a capa de sua CTPS, não sendo 

possível corroborar tal alegação, razão pela qual anexar os autos a cópia 

integral de sua carteira de trabalho para averiguação. Decorrido o prazo, 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000613-04.2020.8.11.0007

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:

LUIZ SEIGI ENOKAWA (EXECUTADO)

LENI ENOKAWA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS Mat.8345

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127334 Nr: 3739-55.2015.811.0007

 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: Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ARILSON DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

em face do abandono da causa pela parte autora. CUSTAS pela parte 

autora nos termos do artigo 485, inciso III, §2º do Código de Processo 

Civil.Deixo de fixar honorários, tendo em vista que não houve atuação do 

advogado da parte requerida, afastando-se assim o princípio de 

causalidade no que tange a condenação ao pagamento de honorários de 

sucumbência.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4484 Nr: 236-22.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Exequente para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 74,45 (setenta e quatro reais com 

quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 80/82.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar o item custas preencher o valor. Mandar 

simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 
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protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115160 Nr: 3529-38.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalício Moreira dos Santos

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

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

OAB:14430-A/MT

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

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

 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, para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70223 Nr: 3196-28.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Sueli Oka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Pereira da Siqueira - 

OAB:065927 / PR

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

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

patrono/procurador(es) da parte executada, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar, acerca da decisão de fls. 299, requerendo o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005630-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIO FELIPE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005630-55.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: JOCELIO FELIPE DA SILVA Vistos. Trata-se ação de busca e 

apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo B. V. Financeira S/A C. F. I. em 

face de Jocelio Felipe da Silva, ambos devidamente qualificados, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Foi determinada a emenda da exordial (Id. 28127616). A 

parte autora se manifestou ao Id. 28599446. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a 

inicial, eis que devidamente emendada. Para a concessão da medida 

liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada, determinando a busca e apreensão do 

veículo Marca: FIAT, Modelo: STRADA CE FIRE 1.4 8V FLEX 2P (AG) 

COMPLETO, Ano Fabricação e Modelo: 2009/2009, Cor: BRANCA, Chassi: 

9BD27833M97131755, Placa: NDW8463, Renavam: 132666600, descrito 

na inicial. Consigne-se, no mandado, que o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante do que dispõe o artigo 

3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as alterações trazidas pela 

Lei nº 13.043/2014), nesta oportunidade PROCEDI, conforme extrato 

anexo, à inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD 

(circulação, licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a 

efetiva apreensão do bem. Uma vez informada à apreensão do bem nos 

autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal restrição, na 

forma da norma legal supramencionada (art. 3º, § 10, inciso II, do 

Decreto-Lei). Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593-MS), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. No que tange ao pedido de fixação de multa diária 

no caso do descumprimento da liminar (item “f” da petição inicial), 

INDEFIRO o pedido formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o 

Decreto Lei n. 911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na 

hipótese do § 6º do artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada 

improcedente, ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao 

pagamento da multa. Concedo os benefícios do art. 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o pedido de autorização 

de arrombamento por ausência de motivo para tanto. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000948-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000948-23.2020.8.11.0007. AUTOR(A): IVANETE 

GONCALVES DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação, nesta oportunidade, consignando que o ato poderá 

ser designado a requerimento de qualquer das partes. 4) CITE-SE a parte 

ré para, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 335, III), apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 5) Após o decurso do prazo para resposta, 

com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte 

autora, para se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Certifique-se no que for preciso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000972-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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VICEIA PATARAICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000972-51.2020.8.11.0007. AUTOR(A): VICEIA 

PATARAICO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) 

DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação, nesta 

oportunidade, consignando que o ato poderá ser designado a 

requerimento de qualquer das partes. 4) CITE-SE a parte ré para, no prazo 

de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 335, III), apresentar resposta, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 5) Após o decurso do prazo para resposta, com ou 

sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte 

autora, para se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Certifique-se no que for preciso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO VIEIRA DE MORAES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ADELIA DA SILVA MORAES OAB - 650.407.081-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REU)

COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000238-03.2020.8.11.0007. ESPÓLIO: BENTO 

VIEIRA DE MORAES REPRESENTANTE: ADELIA DA SILVA MORAES REU: 

COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, VERDE TRANSPORTES LTDA 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pelo 

Espólio de Bento Vieira de Moraes representada pela inventariante Adelia 

da Silva Moraes em face da Cooperativa Mista Sapezalense e Verde 

Transportes Ltda., todos devidamente qualificados. Foi determinada a 

emenda da inicial para que a parte autora regularizasse o polo ativo da 

demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 28386557). A 

parte autora se pronunciou ao Id. 29011137, relatando que a inventariante 

faleceu, requerendo assim, a dilação do prazo para a regularização 

processual. Os autos vieram conclusos. Relatei o necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, cabe discutir o pedido de 

deferimento das benesses da Justiça gratuita, posto pela parte autora. 

Logo, adentrando a este mérito, é imprescindível voltar-se à Constituição 

Federal, que em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a assistência jurídica 

gratuita será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência de 

recursos. Neste sentido, vejamos a disposição do artigo 98, do CPC/2015: 

“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”. Pois bem. A regra consolidada no artigo supramencionado é 

relativa, uma vez que, da alegada insuficiência de recursos para pagar 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, se admite prova 

em sentido contrário, quando da existência de elementos que infirmam a 

hipossuficiência da parte requerente, podendo, assim, o Juízo pedir 

informações e esclarecimentos à parte interessada. É o que prevê o artigo 

99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. O benefício da gratuidade da Justiça 

destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem 

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão em 

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovam a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a requerente a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício, de modo que o indeferimento do pedido é à medida que se 

impõe. Ademais, insta dizer que o espólio não é parte legítima para figurar 

no polo ativo da demanda. Em casos desse talante o direito a ser restituído 

por danos morais seria dos herdeiros e não do espólio, eis que o espólio 

não possui personalidade jurídica, podendo apenas demandar em ações 

para proteger o acervo deixado pelo de cujus. Ainda cabe ressalvar que o 

direito extrapatrimonial requisitado nos autos não é transferível ao espólio, 

que no seu cerne é um instituto criado para integrar os bens deixados pelo 

de cujus, onde após a devida partilha, os bens serão transferidos aos 

herdeiros ou legatários do(a) falecido(a). Nesse sentido, coleciono a 

jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ILEGITMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - SEGURO PROTEÇÃO - RECUSA NA 

COBERTURA - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - ART. 373, II, DO CPC - ÔNUS DA 

SEGURADORA. Carece de legitimidade o espólio para pleitear indenização 

em nome próprio. A legitimidade do espólio para intentar ações diz respeito 

apenas e exclusivamente àquelas que se referem aos direitos do próprio 

acervo. Assim, o espólio não possui legitimidade ativa para requerer ação 

de indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10000190188383001 

MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 

12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)” grifei. “APELAÇÃO – Ação 

de Indenização por Danos Morais e Materiais (...) Sentença de extinção 

sem exame do mérito por ilegitimidade ativa quanto ao pleito indenizatório 

por danos morais, reconhecendo-se a inépcia da inicial quanto aos demais 

pedidos – Inconformismo – Descabimento – O direito à indenização por 

danos morais constitui direito personalíssimo, que não se transfere com a 

herança, de modo que o espólio carece de legitimidade ativa "ad causam" 

para a propositura da demanda – Inépcia da inicial acertadamente 

reconhecida quanto aos demais pedidos – Ausência de adequada 

definição acerca do pedido e da causa de pedir relativos aos alegados 

danos materiais - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 

10020517020148260100 SP 1002051-70.2014.8.26.0100, Relator: José 

Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 11/06/2019, 9ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2019)” grifei. Em virtude 

disso, denota-se que o polo ativo da demanda está irregular e em função 

disso foi determinada a emenda à proemial ao Id. 28386557, sendo que, a 

parte autora teve ciência da decisão pelo sistema na data de 27/01/2020, 

consoante pode se extrair do sistema PJe. Dessa forma, o prazo para a 

emenda da inicial começou em 28/01/2020 e findou-se em 17/02/2020 

(arts. 219 e 224 do CPC). Além do mais, não se verifica qualquer emenda 

à exordial, sendo indubitável que à parte autora quedou-se inerte no prazo 

estipulado para emendar a peça preambular. Noutro giro, não obstante ao 

advogado da inventariante ter informado o falecimento dela, requerendo a 

suspensão do feito para a habilitação de seus herdeiros, há que 

esclarecer que isso não é possível, eis que a inventariante não é autora 

da demanda e somente representa o espólio na lide. Assim, não cabe a 

suspensão da ação para a habilitação de herdeiros da inventariante. 

Rememore-se que houve decisão para que a parte autora emendasse a 
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inicial, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito pelo 

indeferimento da petição, no entanto, mesmo devidamente intimada, não o 

fez e nos moldes do art. 321, parágrafo único, “se o autor não cumprir 

com a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Por oportuno, consigno 

que não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para tomar 

ciência quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, por 

descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Sobre o 

tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifei. Posto isto, tendo em vista a impossibilidade de 

suspender o feito para habilitar os herdeiros da inventariante e que a parte 

autora deixou escoar o prazo da emenda da inicial findado em 17/02/2020, 

a extinção da demanda é à medida que se adequa ao caso. Consigne-se 

que o pleito de suspensão dos autos não interrompe/suspende a marcha 

dos prazos processuais, assim, embora a petição tenha sido aportada na 

data de 10/02/2020 ocorreu de forma indiscutível o transcurso do prazo 

para a emenda da inicial, considerando que a referida peça não observou 

aos comandos da decisão de emenda. DISPOSITIVO Ante o exposto, por 

todos os fundamentos lançados: 1) INDEFIRO o pedido de Justiça gratuita 

formulado pela parte autora. 2) INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito. 3) CONDENO a 

parte autora ao pagamento das despesas judiciais. Sem condenação em 

honorários, já que não houve a angularização processual. Após o trânsito 

em julgado da sentença devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo, observando-se às normas da CNGC-MT. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004807-81.2019.8.11.0007. AUTOR(A): NAIR 

MARIA LOPES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação de 

consignação em pagamento c/c revisão contratual proposta por Nair Maria 

Lopes contra o Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Foi 

determinada a emenda da inicial, para que a parte autora comprovasse a 

hipossuficiência alegada (Id. 26089440), sendo que, à requerente se 

pronunciou ao Id. 26252586. Em seguida, informou que houve 

autocomposição entre às partes, pugnando, em suma, pela procedência 

da demanda (Id. 28719227). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, CONCEDO a requerente 

os benefícios da Justiça gratuita, eis que comprovou satisfatoriamente sua 

hipossuficiência. Destarte, quanto ao pedido da parte autora de julgamento 

procedente da demanda, cabe salientar que a inicial sequer foi recebida, 

desse modo, não foi oportunizado à parte contrária o contraditório e a 

ampla defesa, tornando impossível julgar a ação procedente. Além disso, 

como já dito, a solução para o litígio se deu sem sequer o recebimento da 

inicial, não cabendo, assim, julgar a demanda com resolução de mérito, 

isso porque a parte requerida sequer tomou ciência dessa demanda. No 

contexto dos autos, na realidade ocorreu a perda superveniente do objeto 

da demanda, eis que houve a composição harmoniosa entre as partes, 

sem a necessidade da intervenção judicial deste processo para defender 

o direito de qualquer das partes. Nesse sentido, a jurisprudência já 

decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO REVISIONAL. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. (...) Desta 

forma, havendo o cumprimento da obrigação (no caso, o pagamento do 

débito junto à instituição financeira), deve ser extinta a presente ação 

consignatória, sem julgamento do mérito, pela perda do objeto, uma vez 

que o pagamento realizado em ação diversa acabou por esvaziar o objeto 

da ação consignatória. Logo, consequentemente, há superveniente falta 

de interesse da parte autora. Preliminar acolhida de ausência de interesse 

de agir, tendo por consequência a extinção do feito, sem julgamento do 

mérito. Prejudicada a análise do mérito do recurso. PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. JULGADO PREJUDICADO 

O MÉRITO DO APELO.(Apelação Cível, Nº 70080520091, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos 

Santos, Julgado em: 26-06-2019)”. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (...) PERDA DO OBJETO – 

AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DESCABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Afigura-se desnecessária a apreciação do 

mérito do presente recurso face à perda do seu objeto, consistente no 

desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da 

demanda, que se caracteriza pela desnecessidade superveniente do 

provimento jurisdicional solicitado. (...) (N.U 0008389-17.2013.8.11.0040, , 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)”. 

Desse modo, não há motivações para prosseguir com a presente 

demanda, eis que houve a perda superveniente do objeto do processo. 

Aliás, a perda superveniente do objeto se engloba dentro do instituto do 

interesse de agir, logo, é uma matéria de ordem pública que se sobressai 

ao mérito e até mesmo as demais preliminares elencadas pela parte 

autora. Nesse sentido, o TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – FEITO PRINCIPAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO, MAS 

SEM REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM - DESISTÊNCIA - 

RECONHECIMENTO PELO BANCO EMBARGADO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SUCUMBÊNCIA 

SUPORTADA PELO EMBARGADO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA 

R E F O R M A D A  –  R E C U R S O  P R O V I D O .  ( . . . )  ( N . U 

0007626-86.2016.8.11.0015, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 

27/08/2018)”. Por fim, em relação às verbas sucumbenciais, entende-se 

que elas são devidas pela parte autora, pois, o objetivo da consignação 

em pagamento era para revisar o contrato pactuado entre às partes. 

Ademais, a parte autora atingiu seu objetivo, contudo, na via extrajudicial, 

pois buscou por isso naquelas vias, inclusive, há que se destacar que a 

requerente reconheceu à dívida e firmou acordo para que assim possa 

quitar o contrato original. Dessa forma, as verbas sucumbenciais cabem à 

requerente, com exceção dos honorários, tendo em vista que sequer 

houve a citação da parte requerida. Porém, conforme previsão do art. 98, 

§ 3º do CPC, tais verbas devem ser suspendidas, vez que foram 

deferidos os benefícios da Justiça gratuita. Friso que não é necessário 

intimar as partes para se manifestarem especificamente quanto à perda do 

objeto, haja vista que em nada o seu pronunciamento poderia interferir 

nesta decisão judicial. Ademais, o enunciado nº 3 da ENFAM dispõe o 

seguinte: “3) É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não 

puder influenciar na solução da causa”. Porquanto, cabe à extinção da 

demanda pela perda superveniente do objeto, bem como a condenação da 

fazenda nas verbas sucumbenciais é à medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTA A DEMANDA, pela perda 

superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/15. Com 

base nos princípios da causalidade com o da sucumbência, CONDENO a 

requerente ao pagamento das custas e despesas judiciais. Todavia, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança das verbas, com fulcro no art. 98, 

§ 3º do CPC. INDEVIDOS os honorários advocatícios. Com o trânsito em 

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

cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001510-66.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSINEIDE ARAUJO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de pensão 

por morte ajuizada por Rosineide Araujo da Silva em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), em razão do óbito de Cícero Carlos da 

Silva, todos devidamente qualificados. Aduziu a requerente que era 

esposa do Sr. Cícero desde 14/06/1986, até seu falecimento em 

05/11/2017, argumentando que ele era segurado da previdência social, 

entretanto, o pedido de pensão por morte foi indeferido na via 

administrativa em 21/02/2018 sob o argumento de falta de qualidade de 

segurado. Argumentou que o falecido trabalhava como garimpeiro e 

deixou 02 (dois) filhos vivos, todos maiores e capazes, tendo ainda outro 

filho que faleceu e 07/01/2015. Com a inicial acompanhou os documentos 

ali anexados. A inicial foi recebida pela decisão de Id. 19269050, onde 

foram deferidos os benefícios da justiça gratuita em favor da requerente e 

determinada a citação do requerido. O requerido contestou a inicial sob o 

Id. 19889660, pugnando em síntese pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Certidão de decurso de prazo para a parte autora impugnar a 

contestação (Id. 21786083). No Id. 22269086, a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. Foi determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 24522702), sendo 

certificado a inércia de ambas (Id. 26086420). É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Por inexistir matéria preliminar pendente de 

apreciação, e estando o feito em ordem, passo diretamente à análise do 

mérito da causa na forma do artigo 355, inciso I e II, do CPC. Dessa forma, 

nota-se que a controvérsia do embate recai apenas sobre o fato de o de 

cujus ostentar, ou não, a qualidade de segurado especial, bem como, se 

preencheu a carência necessária para obtenção do benefício pretendido. 

Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: Art. 1º. A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente. Acerca do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: 

“É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, composta de um 

conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer 

um sistema de proteção social, mediante contribuição, que tem por objetivo 

proporcionar meios indispensáveis de subsistência do segurado e a sua 

família, quando ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da 

Seguridade Social, 19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à 

Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em 

seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. O benefício de pensão por morte pressupõe: a) óbito 

do instituidor que mantinha a condição de segurado; b) qualidade de 

dependente; e c) dependência econômica (artigo 74, da Lei 8.213/91). 

Quanto a isto, observo que a morte do suposto instituído está comprovada 

conforme certidão de óbito coligida no Id. 19264158. Verifico, no entanto, 

que não está comprovada a sua qualidade de segurado. De acordo com a 

prova documental carreada aos autos, ressaltando que não foi produzida 

prova testemunhal em razão de a parte autora almejar pelo julgamento do 

feito quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, 

sendo constatado apenas que o falecido exercia a atividade de 

garimpeiro. Em se tratando de garimpeiro, quando do falecimento, o direito 

albergava tal profissão como contribuinte individual e nessa condição era 

necessária sua inscrição e contribuição ao sistema para a aquisição e 

manutenção da qualidade de segurado. Nesse contexto, muito embora os 

documentos, em tese, pudessem servir de início de prova material para 

que a autora obtivesse a pensão por morte especial, após a edição da EC 

nº 20/98 e da nova redação dada ao artigo 195, § 8º, da CF/88, o 

“garimpeiro” foi excluído do rol dos segurados especiais e enquadrado 

como contribuinte individual. Nesse sentido já se posicionou o Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, vejamos: “PROCESSO CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. GARIMPEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A legislação previdenciária pertinente a concessão 

de aposentadoria por idade ao trabalhador rural é clara ao dispor que a 

sua concessão fica condicionada à comprovação do exercício de 

atividade rural, mediante início de prova material e testemunhal formando 

um conjunto harmônico capaz de convencer da efetiva atividade rural do 

requerente, entendimento este que tem sido reiteradamente adotado nesta 

Corte. 2. Inexistência de início razoável de prova material de trabalho rural. 

Prova material, outrossim, de trabalho como garimpeiro. 3. O garimpeiro, 

anteriormente considerado segurado especial, após a edição da EC nº 

20/98 e da nova redação dada ao art. 195, § 8º, da CF/88, bem como das 

alterações procedidas nas Leis nº 8.212.91 e 8.213/91, pelas Leis nº 

8.398/92 e 9.528/97, encontra-se enquadrado na situação de contribuinte 

individual. 4. Tendo o autor completado a idade mínima exigida somente em 

30.05.2000, não há direito adquirido à aposentadoria como garimpeiro, 

porquanto já vigente a Emenda Constitucional nº 020/98 e as Leis 8.398/92 

e 9.528/97 que excluíram essa profissão do rol de segurados especiais 

previstos no artigo 11, VII, da Lei nº 8.213/91. 5. No presente caso, além 

de inexistir início razoável de prova material para aposentadoria como 

rurícola, também não há direito adquirido à aposentadoria como garimpeiro. 

6. Apelação provida. (AC 2006.01.99.032570-0/MT, Rel. Juiz Federal Iran 

Velasco Nascimento, Segunda Turma,e-DJF1 p.124 de 10/07/2008)” No 

caso, verifica-se que a última contribuição do falecido para a previdência 

social se deu em 09/2014 (Id. 19264171 – Pág. 3), logo, como a 

modalidade de contribuição era a de segurado facultativo, o período de 

carência como segurado é de 06 (seis) meses, na forma do artigo 15, 

inciso VI, da Lei nº 8.213/91, vejamos: “Art. 15. Mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições: (...) VI - até 6 (seis) 

meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.” 

Assim, a qualidade de segurado do falecido perdurou até 04/2015, sendo 

que sua morte foi em 05/11/2017, enquanto que o pedido administrativo em 

21/02/2018, desta forma, resta demonstrado, portanto, que a pretensão da 

parte autora não pode prosperar, visto que não ficou comprovada a 

qualidade de segurado no momento do falecimento de Cícero Carlos da 

Silva. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de pensão por morte formulado por Rosineide Araujo da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da ausência 

dos requisitos legais, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015. CONDENO a 

parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO 

em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 

2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do CPC, eis que o feito tramita sob 

o pálio da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004321-33.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOCEMIR 

DARCI PERIN & CIA LTDA - ME REU: DOMAMIEL SILVERIO DA TRINDADE, 

SINARA RODRIGUES LEAL Vistos. Trata-se de ação de cobrança 

proposta pela Carol Comércio de Tintas Ltda. em desfavor de Domamiel 

Silverio da Trindade e Sinara Rodrigues Leal da Trindade, todos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que é credora dos 

requeridos, em virtude de uma contratação de prestação de serviços para 

realizar a pintura na residência do casal, se comprometendo a requerente 

a entregar de forma antecipada os produtos. Aduz que, após a entrega do 
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último pedido a parte requerente realizou o fechamento dos gastos e 

encaminhou ao requerido para que ele quitasse a dívida contraída, que 

girava em torno de R$ 10.419,92 (dez mil, quatrocentos e dezenove e 

noventa e dois centavos), no entanto, não obteve êxito em encontrá-lo, 

razão pela qual recorre ao judiciário para ver satisfeita a obrigação 

adquirida pelo requerido, bem como a condenação da parte demandada 

em danos morais pela macula sofrida em decorrência do distrato feito. A 

inicial veio acompanhada com diversos documentos. A requerida Sinara 

foi citada (Id. 18381617). Foi decretada a revelia de Sinara (Id. 19908385). 

O requerido Domamiel foi citado por hora certa (Id. 22237585). A parte 

autora pugnou pela decretação da revelia do requerido Domamiel e o 

julgamento antecipado da lide (Id. 22965225). É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, De início, denota-se que mesmo devidamente 

citado o requerido Domamiel quedou-se inerte, consoante certidão 

aportada aos autos, assim, tendo em vista que a requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestação, DECRETO-LHE a revelia, 

nos moldes do art. 344 do CPC/15. Destaca-se que em virtude do réu ser 

revel e sem patrono no processo, os prazos terão como termo inicial a 

publicação do ato decisório no diário oficial, nos termos do art. 346 do 

CPC/15. Ademais, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. Dessa 

forma, a cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de direito, de 

modo que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, uma 

vez que, ante a revelia da parte demandada, inexiste controvérsia aduzida 

nos autos. Sem muitas digressões, entendo que o pedido do autor deve 

ser julgado procedente em parte pelas razões que passo a expor. De 

largada, os documentos trazidos aos autos, bem como as alegações 

expostas na inicial, demonstram que houve a efetiva contratação de 

serviços prestados pela parte autora. Assim como, houve o cumprimento 

da negociação por parte da parte requerente, sem, no entanto, a parte 

contrária cumprir sua parte. A parte ré, como se denota do relatório foi 

revel neste feito, assim, não contestando a ação, torna-se incontroversa a 

existência do débito alegada pela autora, vez que cabe na contestação a 

demonstração de inexistência do negócio ou seu adimplemento, o que não 

ocorreu. Por conseguinte, o pedido inicial é procedente em todos os seus 

termos. Por oportuno, é de destacar-se que a sistemática processual civil 

vigente determina que o ônus da prova incumbe àquele que alega o fato 

constitutivo do seu direito, e, do mesmo modo, àquele que suscita fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, consoante 

preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil, veja-se: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor”. Portanto, diante do conjunto probatório, 

acostado aos autos pela requerente, conclui-se que, o réu contratou a 

empresa demandante, devendo pagar o preço avençado à prestação de 

serviço contratada. Por outro lado, verifico que o pedido de indenização 

por danos morais não é cabível, pois, consoante jurisprudência firmada 

pelos tribunais pátrios apenas será devida a indenização para pessoa 

jurídica quando houver abalo em sua imagem e reputação, haja vista que a 

honra da pessoa jurídica é de ordem objetiva e não subjetiva como nos 

casos de pessoas físicas. Senão, vejamos: “RECURSOS DE APELAÇÕES 

CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE 

ACIDENTE EM ESTRADA – DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – 

IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA 

(...) 3. Danos morais à pessoa jurídica. 4. Não resta dúvida que aplica-se à 

pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da 

personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a 

moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo 

da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem 

objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a 

imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a 

coletividade. (...) (N.U 0009654-43.2012.8.11.0055, , MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”. No caso em 

espeque, não se vislumbra que este abalo ocorreu, sendo que o 

indeferimento de condenação em danos morais é à medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ex Positis, e considerando o que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e o faço para CONDENAR os 

requeridos a pagar a importância de R$ 17.029,98 (dezessete mil, vinte e 

nove reais e oitenta e oito centavos), com juros de mora legais em 1% (um 

por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir citação, bem 

como a correção monetária, a partir da prolação da sentença. Diante da 

sucumbência mínima, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC/15. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com a devida baixa no 

Cartório Distribuidor, observando as normas da CNGC-MT. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005211-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005211-35.2019.8.11.0007. AUTOR(A): JONATAS 

VALVERDE ARROTEIA REU: WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL 

Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por Jonatas Valverde Arroteia 

contra Wagner Aparecido Figueiredo Maciel, ambos devidamente 

qualificados. A inicial veio instruída com diversos documentos. Entre um 

ato e outro, a parte autora pugnou pela homologação da desistência da 

demanda (Id. 27654553). Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório 

do necessário. DECIDO. Sem maiores digressões, tendo em vista que a 

parte autora realizou o pedido de desistência sem sequer ter sido recebida 

a inicial, a homologação do pedido de desistência independe de intimação 

da parte contrária. Assim, a extinção pela desistência diante do pedido da 

parte é à medida que se impõe. Posto isto: DECLARO EXTINTO o feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil de 2015, diante da desistência por parte do requerente. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Tendo em vista que a parte 

autora pugnou pela extinção da ação, CERTIFIQUE-SE imediatamente o 

trânsito em julgado desta sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias, consoante a 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003398-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAC BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003398-07.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

SIRLENE SILVERIO REQUERIDO: IZAC BORGES DE OLIVEIRA Vistos. 

Cuida-se de divórcio ajuizada por Sirlene Silvério contra Izac Borges de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita (Id. 18235292). Entre um ato e outro, às 

partes informaram que entraram em acordo sobre o divórcio, bem como 

guarda e alimentos do filho do casal (termo de Id. 24496808). Instado a se 

manifestar o Ministério Público foi favorável à homologação do acordo (Id. 

28163525). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que não há nenhum óbice para a 

homologação do acordo entabulado entre as partes, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (Id. 24496808), 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 
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487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e 

sem condenação em honorários advocatícios. Ante a renúncia do prazo 

recursal, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil competente 

para averbação do Divórcio concedido, sem alteração do nome das 

partes, como forma de sua expressão de vontade. EXPEÇA-SE, também, o 

respectivo termo de guarda definitiva do menor Igor Silvério de Oliveira em 

favor de sua genitora Sirlene Silvério, para todos os fins e efeitos de 

direito. INTIME-SE à autora para comparecer à Secretaria da 1ª Vara a fim 

de assinar o respectivo termo de guarda e responsabilidade de menor, em 

caráter definitivo, ressalvando, nessa oportunidade que, conforme o artigo 

35 do ECA, a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato 

judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Por fim, após o 

cumprimento das deliberações acima, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, observando-se as disposições da CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002330-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA SPECHT (REQUERENTE)

TAINARA SPECHT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS SANDRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002330-85.2019.8.11.0007. REQUERENTE: 

CARLOS SANDRO BARBOSA, TAINARA SPECHT DE OLIVEIRA, REGINA 

APARECIDA SPECHT Vistos. Cuida-se de ação de guarda consensual 

ajuizada por Carlos Sandro Barbosa e Tainara Specht de Oliveira em 

relação à guarda do menor Carlos Henrique Specht Barbosa, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial (Id. 20328088), foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita, bem como aberta vista dos autos ao 

Ministério Público. O Ministério Público pugnou realização de estudo 

psicossocial (Id. 22198867). Deferido o pedido do órgão ministerial (Id. 

22297132), foi juntado o respectivo estudo (Id. 24895701). Por fim, instado 

a se pronunciar o Parquet foi favorável ao pedido inaugural (Id. 

28197101). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que não há nenhuma insurgência 

referente ao pedido das partes, bem como o Ministério Público foi 

favorável ao pleito, vê-se que à medida que se impõe é a homologação do 

acordo entabulado entre as partes, uma vez que preserva suficientemente 

os interesses da menor. Assim, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes (Id. 

20270906), 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, alínea 

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

em honorários advocatícios. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito 

em julgado devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE o respectivo termo de 

guarda definitiva do menor Carlos Henrique Specht Barbosa em favor de 

sua avó materna Regina Aparecida Specht, para todos os fins e efeitos de 

direito. INTIME-SE a Sra. Regina Aparecida Specht para comparecer à 

Secretaria da 1ª Vara a fim de assinar o respectivo termo de guarda e 

responsabilidade de menor, em caráter definitivo, ressalvando, nessa 

oportunidade que, conforme o artigo 35 do ECA, a guarda poderá ser 

revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o 

Ministério Público. Por fim, após o cumprimento das deliberações acima, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se as 

disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003082-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI (AUTOR(A))

LEANDRO MORAIS SERIANO (AUTOR(A))

AZENILDA SILVA PARPINELI (TESTEMUNHA)

ANGELICA GARCIA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LUCAS CARVALHO DE FREITAS (TESTEMUNHA)

L.M. SERIANO & CIA. LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI (TESTEMUNHA)

MICAELA SABADINI CELANTI (TESTEMUNHA)

ANATALIA MOROSINI 02957182181 (REU)

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca dos documentos 

de ID 29758118, 29758128 e 29759294, no prazo de cinco (05) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134297 Nr: 7461-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. Monteiro e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanmix Concreto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT, Daniel Roque Sagin - OAB:17891, Liana Gorete 

Roque Sagin - OAB:10486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online formulado pela parte exequente P. 

MONTEIRO E CIA LTDA, requisitando do Banco Central, via sistema 

BacenJud, informações sobre a existência de ativos em nome da parte 

executada, WANMIX CONCRETO LTDA, CNPJ Nº 11.863.386/0003-43, 

determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado 

na execução, qual seja R$ 47.612,58 (quarenta e sete mil, seiscentos e 

doze reais e cinquenta e oito centavos).

Considerando não ter sido efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, defiro o pedido de pesquisa 

pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, atinente à existência de 

VEÍCULOS em nome da parte devedora, independentemente da indicação 

específica do veículo a ser penhorado.

Não tendo sido encontrado nenhum veículo apto à penhora pelo sistema 

RENAJUD, conforme extrato anexado a esta decisão, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens 

passíveis de constrição ou requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito.

Em arremate, cumpre destacar que o poder geral de efetivação das 

decisões judiciais (art. 139, IV, do CPC) deve ser exercido com 

parcimônia, mormente quando adentrar na esfera de direitos fundamentais 

daquele responsável pelo cumprimento da medida imposta judicialmente.

Assim, reputa-se incabível a requisição da declaração de bens e 

rendimentos do executado à Receita Federal, visto que o exequente não 

comprovou ter esgotado todos os meios disponíveis para a busca de bens 

em nome do requerido, a exemplo de certidões negativas de imóveis em 

seu nome, sendo incumbência da parte proceder com a referida diligência, 

pelo que indefiro o pedido de buscas pelo Poder Judiciário.

Não obstante, defiro a inclusão do nome do executado no rol de 

inadimplentes do SPC/SERASA, providência que deverá ser adotada pela 

Secretaria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107265 Nr: 2628-07.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceu Antonio Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:OAB/MT 12198/B, Humberto Lodi Chaves - OAB:63.524/RS, 

Tiago Alexandre Beltrame - OAB:66.196/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online formulado pela parte exequente 

PNEULINK IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, requisitando do 

Banco Central, via sistema BacenJud, informações sobre a existência de 

ativos em nome da parte executada, GILCEU ANTONIO FRANCISCO, CPF 

Nº 704.827.059-49, determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, 

até o valor indicado na execução, qual seja R$ 24.269,79 (vinte e quatro 

mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Considerando não ter sido efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, defiro o pedido de pesquisa 

pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, atinente à existência de 

VEÍCULOS em nome da parte devedora.

Vislumbra-se que o veículo encontrado via sistema Renajud encontra-se 

sujeito a outras restrições, não estando à disposição da parte executada. 

Diante disso, indefiro qualquer restrição sobre os mesmos pelo aludido 

sistema, cabendo à parte interessada requerer eventual penhora sobre 

direitos do contrato.

Assim, considerando que não foi encontrado nenhum veículo apto à 

penhora pelo sistema RENAJUD, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de constrição ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119992 Nr: 7484-77.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Aparecida Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Caitano - ME

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online formulado pela parte exequente, 

requisitando do Banco Central, via sistema BacenJud, informações sobre 

a existência de ativos em nome da parte executada (ANTENOR CAITANO 

ME, CNPJ 12.561.539/0001-07), determinando, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução (R$ 71.687,40 – 

setenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

Considerando não ter sido efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, indique o credor outros bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 47923 Nr: 91-48.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Friedrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

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

OAB:6543/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online formulado pela parte exequente 

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, requisitando do Banco Central, via 

sistema BacenJud, informações sobre a existência de ativos em nome da 

parte executada Herbert Friedrich, CPF nº 005.527.989-91, e Ermelindo 

Bocardi, CPF nº 128.218.539-04, determinando, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução, R$ 1.177.311,69 (um 

milhão, cento e setenta e sete mil, trezentos e onze reais e sessenta e 

nove centavos).

Considerando não ter sido efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, indique o credor outros bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003654-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BEZERRA ALVES (REQUERENTE)

TAINA SANTANA DE ANGILI (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA SANTANA DE ANGILI (REQUERIDO)

TIAGO BEZERRA ALVES (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003654-13.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de divórcio e partilha de bens c.c guarda movida por TIAGO BEZERRA 

ALVES em face de TAINÃ SANTANA DE ANGILI ALVES, sendo o último 

tópico em benefício da filha comum MARIA LAURA SANTANA ALVES, 

nascida aos 10/01/2018. Recebida a inicial designou-se audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera. No Id 25600518 a parte autora juntou 

documentos, requerendo a expedição de ofício ao Conselho Tutelar. A 

parte requerida apresentou contestação e reconvenção requerendo, em 

suma, a guarda unilateral da criança em seu favor, bem como a 

condenação do autor/reconvindo ao pagamento de alimentos à filha 

menor. Impugnação à contestação. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que o pedido de 

divórcio e partilha de bens está em condições de imediato julgamento, nos 

termos do art. 356, II, do CPC, passo a decidi-los. Pois bem, considerando 

que a parte requerida não opôs resistência à decretação do divórcio, o 

qual, inclusive, trata-se de direito potestativo da parte, a procedência do 

pedido é a medida que se impõe. Tocante ao pedido de PARTILHA DE 

BENS MÓVEIS, o pedido é IMPROCEDENTE, posto que a parte autora não 

elencou os referidos bens na inicial, a fim de provar a sua existência. 

Portanto, inviável a partilha, ante a ausência de prova da existência dos 

bens móveis que alega terem sido adquiridos na constância do 

casamento. Neste sentido, vejamos: Apelação cível – Ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de 

bens – Sentença de parcial procedência reconhecendo a união estável, 

julgando extinto, sem resolução do mérito, o pedido atinente à partilha. 

Sentença mantida – Apelante que não conseguiu demonstrar a existência 

dos bens móveis, apenas elencando-os na inicial , não provando, nem 

mesmo, que o veículo registrado em nome do apelado foi adquirido no 

curso da união estável a merecer a respectiva partilha, não sendo a 

revelia capaz de induzir a essa certeza, sem o mínimo lastro probatório 

nesse sentido – Presunção relativa – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10016361920178260606 SP 1001636-19.2017.8.26.0606, Relator: José 

Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2019, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/12/2019) APELAÇÃO. Ação de partilha de 

bens. União estável reconhecida em outra ação. Sentença de parcial 

procedência. Insurgência da autora. Ausência de prova mínima acerca da 

existência dos bens móveis indicados na inicial. Impossibilidade até mesmo 

de realizar pesquisa por não ter a autora fornecido as placas dos 

veículos. Ônus que lhe competia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. 

Hipótese que inviabiliza a aplicação dos efeitos da revelia conforme dispõe 

o artigo 345, IV, do mesmo Códex. Sentença mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-SP - APL: 10014353820158260431 SP 

1001435-38.2015.8.26.0431, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data 

de Julgamento: 05/11/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/11/2018) Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a presente ação, referente aos pedidos de divórcio e partilha de bens, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DECRETO O 

DIVÓRCIO de TIAGO BEZERRA ALVES e TAINÃ SANTANA DE ANGILI 

ALVES. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 
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processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado para averbação da sentença à margem do assento de 

casamento no Cartório competente, solicitando a remessa ao Juízo de via 

do documento devidamente registrada. PROSSEGUE o feito quanto à 

guarda compartilha da menor MARIA LAURA SANTANA ALVES. Com 

efeito, inexiste preliminar, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do 

processo (CPC, art. 354), ou julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355). 

Dessa forma, visando à proteção do melhor interesse da criança e a 

construção de uma solução pacífica para essa questão, determino a 

remessa dos autos ao CEJUSC, visando sua inclusão em Oficina de 

Parentalidade, a ser oportunamente designada. Com a designação, 

intimem-se as partes, conforme pauta do CEJUSC. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 24 de 

janeiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002816-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALES DE OLIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANKLIN SALES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

GRACIELE SALES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

IZABEL SALES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

MARCOS JONI DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ADEMIR DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

 

Impulsiono os autos para intimar os herdeiros, na figura de seu patrono, 

para, em 15 dias, manifestarem-se acerca das primeiras declarações e 

retificação (ID 22431945 e ID 26557377), conforme art. 627 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002816-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALES DE OLIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANKLIN SALES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

GRACIELE SALES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

IZABEL SALES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

MARCOS JONI DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ADEMIR DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002816-70.2019.8.11.0007 Vistos. 1) Ante o 

comparecimento espontâneo dos herdeiros (ID 22039153), considero-os 

citados para os termos do inventário e partilha. Assim, INTIMEM-SE os 

herdeiros, por meio do causídico constituído para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se acerca das primeiras declarações e retificação (ID 

22431945 e ID 26557377), nos termos em que determinado no art. 627, do 

CPC. 2) Outrossim, INTIME-SE o inventariante para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de remoção: a) carrear aos autos registro dos imóveis 

indicados sob o ID 21126546 e ID 21126546, a teor do princípio da 

continuidade registral. b) Juntar certidão negativa de débito estadual, bem 

como, carrear comprovante de quitação do débito fiscal com o Município 

de Alta Floresta, este, apontado sob o ID 24893198. c) Carrear 

procuração com poderes especiais ao causídico no que se refere às 

primeiras declarações apresentadas, nos termos do art. 618, III, do CPC. d) 

Assinar o Termo Circunstanciado sob o ID 24902767, conforme 

preceituado no caput do art. 620, do CPC. 3) Após o cumprimento das 

determinações acima ou transcorrido in albis os prazos para tanto, 

CERTIFIQUE-SE do necessário e façam-se os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de fevereiro 

de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000717-35.2016.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. 2) Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS, 

devidamente triados para sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 2 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003654-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BEZERRA ALVES (REQUERENTE)

TAINA SANTANA DE ANGILI (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA SANTANA DE ANGILI (REQUERIDO)

TIAGO BEZERRA ALVES (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na figura de seu 

patrono, para participar da Oficina de Pais e Filhos, que será realizada no 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA DE Alta Floresta/MT(Fórum) sito na Rua Avenida Ariosto Riva, 

1.987, TELEFONE 66 3512-3600 RAMAL 248 E-mail: centro. 

afl.cejusc@tjmt.jus.br, no dia 08 de maio de 2020, às 13 horas. O 

programa tem a duração prevista de quatro horas, devendo se encerrar 

por volta das 18 horas.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000620-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICENTE DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000620-93.2020.8.11.0007 Vistos. Cumpra-se nos 

termos da decisão sob o Id n. 29305494. Alta Floresta, MT, 2 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002445-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON ARANTES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001193-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004334-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INES GRANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, acerca da designação de perícia médica para 25/04/2020, às 

9:10h, a realizar-se pelo Dr. Diego Marcelo Muller na Clínica EPX (antiga 

Clínica Magnolia).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004987-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALOISIO UNFRIED (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 29700364; II) intimar a Parte Autora, na figura de seus Advogados, 

para apresentar sua Réplica, ao teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92167 Nr: 697-37.2011.811.0007

 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: Brasil Telecom Celular S.A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT

 Vistos.

1) Tendo em vista que houve o trânsito em julgado do acórdão, reduzindo 

o quantum da multa, bem como mantendo a condenação da ora requerente 

em honorários advocatícios, RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para 

cumprimento de sentença, alterando o polo da demanda, parar figurar 

como exequente Procurador do Município de Alta Floresta-MT e 

executado, Brasil Telecom Celular S/A.

2) Considerando tal fato, INTIME-SE a parte exequente (Procurador do 

Município de Alta Floresta-MT), para manifestar nos autos quanto ao 

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

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126004 Nr: 2992-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Borges, James Rogério 

Baptista, Vitor Pinheiro Segantine, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT/8973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso Cecília Pires de Souza, em face de Vitor 

Pinheiro Segantine, Marcos da Silva Borges, James Rogério Baptista, 

Juliano Marques Ribeiro, e Jair Roberto Marques.

A Executada intimada para realizar o pagamento do débito 

voluntariamente, sob pena de incidir multa de 10 %, esta comprovou o 

pagamento, conforme se extrai das fls. 305/306.

Pois bem, a exequente pugnou pela expedição de alvará, com o fim de 

efetuar o levantamento do valor bloqueado (fl. 308).

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada liquidou o débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, Expeça Alvará em 

favor da Sra. Cecília Pires de Souza (parte autora), bem como para a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (dados das contas 

bancárias fl. 308).

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 85, §7º do 

CPC.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51049 Nr: 3697-84.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDdPL, VJD, CPD

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

OAB:14735, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Exequente, na figura de seus 

Advogados, para indicar a localização dos imóveis a serem penhorados, 

ao teor dos documentos sob Fls. 237/239, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 5730-76.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAC, AdAC

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado intimado para apresentar as contrarrazões 

recursais, quedou-se inerte conforme fl. 108, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o 

§3º, do art. 1.010, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2155 Nr: 123-39.1996.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multidragas Indústria Comércio de Equip. 

Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Art. 701, XVII da CNGC e Art. 20 da 

Ordem de Serviço 01/2018-GAB, impulsiono estes autos com o fito de 

desarquivá-los conforme requerimento da Parte Autora à Fl. 161, bem 

como intimá-la para obtenção de cópias, no prazo de 10 (dez) dias. 

Consigno que findado tal prazo, sem qualquer manifestação, o processo 

será imediatamente arquivado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 16316 Nr: 1225-86.2002.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDS-RPSM, JRDSRSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDQ

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Vistos.

Considerando que o processo fora arquivado no ano de 2005 (fl. 49), e lá 

permaneceu até o ano de 2019, sem qualquer manifestação, INTIME-SE a 

parte autora, via postal, para que se manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito, dentro de 48 horas, sob pena de extinção dos autos, com fulcro 

no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Certificado o ato de intimação, e seu decurso de prazo, volte-me concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdDdE-F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

conforme fls. 198/202, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34754 Nr: 436-82.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sacoman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boi Fort - Compra e Transporte de Gado

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

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando o petitório de fl. 218, DETERMINO a suspensão do feito, 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

2) Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do § 4º do artigo 921 do CPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 5431-07.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olício Hélio Guiem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente dos Recursos Naturais – IBAMA em desfavor de Olício 

Hélio Guiem.

Sob as fls. 101 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento do débito do objeto que ensejaram a presente demanda.

É O RELATÓRIO.

 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 EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Nesta data, procedo a baixa das restrições veiculares de fl. 95.

CONDENO a executada ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125461 Nr: 2620-59.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Dan Lopes - 

OAB:15678/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora. EXPEÇA-SE mandado de penhora do veículo 

indicado a fl. 314, a ser cumprido no endereço de fl. 319, nomeando-se a 

parte executada como depositária fiel deste, bem como intime-a da 

penhora.

Decorrido o prazo sem a oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE e dê-se 

vista à parte exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para pugnar o 

que entender por direito.

Transcorrido o prazo do item “4” sem o aporte do determinado, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos IMEDIATAMENTE.

Às providências. CUMPRA-SE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126089 Nr: 3054-48.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Populina Ltda. ME, Maria 

Aparecida Julio Rotta, Vanderso Rotta

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington da Silva 

Carvalhais - OAB:17219-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Agropecuária Populina Ltda. Me, 

Maria Aparecida Julio, e Vanderso Rota.

Sob as fls.74/75 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento do débito do objeto que ensejaram a presente demanda.

É O RELATÓRIO.

 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 EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

CONDENO a executada ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134274 Nr: 7447-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo

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

Lubrificantes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Bousi - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Royal 

Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo, em face de Criscar Comercio 

de Combustíveis e Lubrificantes Ltda – Epp.

Entre um ato e outro do processo, a parte autora fora intimada para dar 

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

extinção.

 Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, fl. 155.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais custas 

pendentes.

 Isento o exequente ao pagamentos dos honorários sucumbenciais, eis 

que a parte executada não constituiu procurador nos autos.

 Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 187716 Nr: 6529-70.2019.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Julio Rotta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

MARIA APARECIDA JULIO ROTTA, ajuizou a presente ação de Embargos à 

Execução Fiscal, em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte requerente quitou o débito existente na 

Execução Fiscal objeto do presente embargos, e por consequência a 

Execução (ID126089) fora julgada extinta.

 É o relatório. Decido.

Pois bem. Considerando a perda do objeto, vez que fora quitado o débito 

da Execução Fiscal, objeto destes embargos, o presente feito deverá ser 

julgado sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil.

 Isentos de custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Intimem-se.

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

formalidades legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004041-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MIRIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004041-28.2019.8.11.0007 Vistos. 1- Determino o 

cancelamento da audiência instrutória, vez que designada 

equivocadamente, posto que a presente ação trata-se de conversão de 

auxílio doença em aposentadoria por invalidez de pessoa filiada ao INSS 

com vínculo “empregatício”. 2- No mais, cumpra-se cf. decisão retro. 

3-Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 2 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001021-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

LIDIANE NEVES BARBOSA OAB - 042.569.971-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCILIO WALLISON ARAUJO TAVARES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001021-92.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 
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em todos os seus termos. DETERMINO primeiramente a INCLUSÃO da 

menor ALICE NEVES TAVARES, como autora no presente litígio, sendo 

esta representada por sua genitora, LIDIANE NEVES BARBOSA. 

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC) e com ISENÇÃO de custas. DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 13 de maio de 2020, às 12h15, 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, CPC). CITE-SE 

a parte requerida e INTIME-SE a parte requerente 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, assegurado ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que 

determinado no §1º do art. 695, do CPC. CONSIGNE-SE nos mandados 

destinados à parte Requerente e a Requeridadestinados aos Requeridos e 

r da causa.es entos para com o Procedimento Comum que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

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

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

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

intimação. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono. Ciência ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 2 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE WAYDA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBHORA RENATA NUNES RODRIGUES OAB - MT0022209A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001018-40.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:EVELINE WAYDA 

DE ARAUJO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBHORA 

RENATA NUNES RODRIGUES POLO PASSIVO: DYEL CUIABA CLINICA DE 

ESTETICA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 1 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILDA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001023-62.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:IRENILDA DE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL ALFREDO 

VOLPE NAVARRO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-16.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVA JOSEFA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1001039-16.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:EVA JOSEFA DA 

SILVA POLO PASSIVO: NETWORK APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA 

EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002068-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 141/2020 Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1002068-38.2019.8.11.0007, que tem como partes LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO 

do valor a seguir descrito em favor do exequente LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE, portador do CPF nº 546.242.318-72, que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor 

líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO LUIZ 

FERNANDO CASSILHAS VOLPE R$0,00 0 0,15% R$ 2,93 R$ 1.940,19 

Atualizado até 28/02/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de 

Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001628-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DO NASCIMENTO RAYMUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 
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do Processo: 1001628-13.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARILDA DO 

NASCIMENTO RAYMUNDO EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença proposto em desfavor da empresa OI S.A., a 

qual encontra-se em recuperação judicial. Em consulta ao processo de 

recuperação judicial da executada, verifica-se a existência de deliberação 

judicial quanto à forma de pagamento dos créditos extraconcursais com a 

finalidade de viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial, restando decidido pelo juízo da recuperação que: “Os processos 

que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a 

liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em 

julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá 

ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais 

serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, 

até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada 

pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser 

mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas 

Recuperandas.” Nestes termos, vislumbra-se que o Juízo da Recuperação 

Judicial adotou maneira padrão para viabilizar o pagamento dos créditos 

extraconcursais, de modo a atender mutuamente os interesses dos 

credores e da empresa em recuperação, o que é bastante louvável pelo 

nítido caráter de desburocratização dos pagamentos. Em procedimentos 

desta natureza, esta magistrada possuía o entendimento de que não seria 

possível o processamento da execução no Juizado Especial, ante a 

impossibilidade de pagamento voluntário e a impossibilidade de constrição 

judicial de bens da executada, o que reflete, inclusive, na apresentação de 

embargos pela executada. Por certo, os processos de execução em 

trâmite no Juizado Especial seguem o rito processual previsto na Lei n° 

9.099/95, a qual estabelece, juntamente com o Enunciado n° 117 do 

Fonaje, a obrigatoriedade da segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial. 

Dessa forma, os processos de execução em face da empresa OI S.A. 

eram extintos pela incompatibilidade com a norma de regência processual, 

já que o pagamento voluntário e os atos de constrição judicial não podem 

ser feitos sem a autorização do Juízo da Recuperação, fato que 

comprometia o andamento do processo. Ocorre que a solução adotada 

pelo Juízo da Recuperação Judicial, apesar de não ser compatível com o 

procedimento adotado nos Juizados Especiais, está em consonância com 

as normas gerais instituídas pelo Código de Processo Civil, a qual é 

aplicável somente nos casos em que for compatível com os critérios 

norteadores da Lei n° 9.099/95. Em melhor análise da situação concreta 

enfrentada nos processos em que a empresa OI S.A. é parte, verifico que 

a modificação do entendimento anteriormente adotado é medida impositiva 

para garantir a efetiva prestação jurisdicional, pois o procedimento 

previsto no Código de Processo Civil é benéfico para as partes e contribui 

para atender os interesses da parte exequente, a qual não precisará mais 

distribuir nova execução no Juízo Comum para almejar o recebimento de 

seu crédito. Nestes termos, vislumbra-se que no presente caso concreto 

a norma prevista pelo CPC torna-se plenamente compatível com os 

critérios instituídos pela Lei n° 9.099/95. Tal situação, em linhas gerais, 

representa economia e eficiência da máquina judiciária, evitando-se, pois, 

a repetição de demanda no Juízo Comum, necessária, em tese, para 

compatibilizar o procedimento com as regras do CPC em homenagem a 

formalidades desnecessárias que certamente prejudicam a prestação 

jurisdicional e interferem na duração razoável do processo. De fato, a 

informalidade é um dos pilares de sustentação dos processos em trâmite 

nos Juizados Especiais, não devendo constituir óbice para a aplicação do 

Código de Processo Civil nos casos desta natureza. Muito pelo contrário, a 

informalidade, neste caso, deve fomentar a adoção da técnica processual 

adequada ao resultado útil do processo. Neste contexto, a informalidade 

que rege os processos do Juizado Especial é fundamento idôneo para 

afastar, no caso concreto, a exigência da prévia garantia do juízo para a 

interposição dos embargos pela executada. Ante o exposto, revendo o 

posicionamento anteriormente adotado, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o demonstrativo 

atualizado do débito para fins de liquidação da sentença, sob pena de ser 

considerado para tal finalidade o último cálculo apresentado no processo. 

Apresentado o demonstrativo atualizado do débito ou certificado o 

decurso do prazo, intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias e independentemente de penhora, apresentar impugnação/embargos, 

nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. Caso decorra o 

prazo sem que a executada tenha apresentado impugnação/embargos, 

expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando-o 

acerca da necessidade de pagamento do crédito exequendo. Caso a 

executada apresente impugnação/embargos, certif ique-se a 

tempestividade e intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar em observância ao princípio do contraditório. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001041-83.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MDM MATERIAIS 

ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ELSON CRISTOVAO ROCHA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TECPROSA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (REQUERIDO)

EDUARDO DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002820-10.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TECPROSA 

COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME REQUERIDO: EDUARDO DA SILVA 

FERNANDES, CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA Vistos. INTIME-SE a parte 

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

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 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. 

Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao cumprimento de 

sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará com as custas 

processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da 

Lei nº 9.099/95. 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. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME DA CRUZ OAB - MT25994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001047-90.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ARIADNE ROSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUILHERME DA 

CRUZ POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005061-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE CARVALHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada da certidão de ID – 28666394, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003972-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada da certidão de ID – 29615462, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002692-87.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ANA MARIA 

LIMA MARQUES REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos. Analisando 

o processo, verifica-se que a parte ré acostou na contestação link de 

armazenamento em nuvem contendo uma gravação telefônica, imputando 

como interlocutora a parte autora. Durante a realização da audiência de 

instrução foi indagada a parte autora se reconhece sua voz na gravação 

apresentada pela parte ré, tendo ela informado que não reconhece e que 

ninguém entrou em contado consigo. Na sequência, a parte ré requereu a 

produção de prova pericial na gravação apresentada na contestação, 

ante a não confirmação da autenticidade pela autora. Pois bem. Trata-se 

de matéria que reclama a realização de perícia conclusiva, a fim de se 

aferir se a voz constante na gravação telefônica é ou não da parte autora, 

o que torna a causa complexa e incompatível com o rito previsto na Lei n° 

9.099/95. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “RELAÇÃO DE 

CONSUMO – APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/ GRAVAÇÃO PARA 

COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA 

SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE 

PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o 

deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.” 

(TJMT. N.U 1001379-82.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, 

Publicado no DJE 03/12/2019). Conclui-se, portanto, que a matéria posta 

sub judice não encontra respaldo na competência dos Juizados Especiais, 

motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente demanda à uma das Varas Cíveis desta Comarca de Alta 

Floresta-MT, com fulcro nos princípios da economia, instrumentalidade e 

celeridade e com base no art. 51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001826-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001826-79.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ISABELA REIS DE 

OLIVEIRA PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Proceda-se a elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da 

presente execução judicial diretamente no Sistema SRP, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, conforme disposto 

no Provimento nº 6/2020-CM. Apurado o cálculo e constatado que o 

crédito se enquadra como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício 

Requisitório através do Sistema SRP diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento 11/2017-CM, 

requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com a 

ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Deverá o ofício 

requisitório ser expedido de acordo com o modelo constante do Anexo I do 

Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser acompanhado dos documentos 

elencados no artigo 4º, §1º do mencionado Provimento. Consigne-se que o 

ente público deverá efetuar o pagamento do valor líquido constante no 

Ofício Requisitório mediante guia de depósito na conta judicial vinculada a 

e s t e  p r o c e s s o ,  e m i t i d a  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001041-83.2020.8.11.0007 AUTOR: MDM MATERIAIS 

ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, 

visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos 

ao crédito. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico 

com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001487-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA BOBADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001487-91.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIA DA 

SILVA BOBADILHA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por CLAUDIA DA SILVA BOBADILHA 

em face de BANCO BRADESCO, objetivando a execução do valor da 

condenação, no montante de R$ 9.096,24, e, também, a execução das 

astreintes, no valor de R$ 98.000,00. Pois bem. No caso concreto, 

constato que é pretendida a execução do valor de R$ R$ 98.000,00, em 

razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença 

proferida no dia 1º de março de 2018 (Id nº 12002107). Em que pese a 

suposta desídia do requerido em cumprir a decisão exarada por este 

Juízo, entendo que, pelas circunstâncias dos autos, ser o caso de 

redução do valor da multa, uma vez que se tornou excessiva para o caso 

concreto, eis que o fundamento da presente execução é o retardamento 

do cumprimento da sentença judicial. Contudo, verifico que a autora 

permaneceu inerte por quase um ano e meio, vindo a comunicar nos autos 

o descumprimento da sentença somente depois de quase um ano e meio 

após a prolação da sentença, não obstante o recurso interposto ter sido 

recebido somente no efeito devolutivo (Id nº 12831752). Assim, é evidente 

que a postura da parte credora, ao se manter inerte durante vários meses 

sem comunicar ao Juízo o descumprimento da ordem judicial, não pode ser 

revertida em seu favor e gerar o enriquecimento sem causa. Não podemos 

olvidar que a multa cominatória tem caráter coercitivo e não punitivo ou 

indenizatório, de sorte que se a intenção da credora era mesmo a 

satisfação da obrigação de fazer imposta na sentença, deveria ter 

manifestado nos autos oportunamente, sendo-lhe facultado, inclusive, 

pleitear a majoração da multa, o que não o fez. Verifica-se, portanto, que a 

execução de R$98.000,00, relativo às astreintes, se mostra excessiva e 

desproporcional. Sobre o tema, eis orientação jurisprudencial: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE 

ACORDO - AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL - 

DESCUMPRIMENTO - INÉRCIA INJUSTIFICADA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE SE ATINGIR VALOR EXCESSIVO - LIMITAÇÃO CABÍVEL - 

RAZOABILIDADE. 1. A multa cominatória (astreintes) fixada na fase 

executiva pode ser utilizada como forma de coagir o devedor a adimplir a 

obrigação de fazer judicialmente estabelecida, propiciando ao credor 

exatamente o bem a que tem direito. Inteligência do Código de Processo 

Civil. 2. Excepcionalmente, é possível a redução da multa, inclusive de 

ofício e na fase de execução, quando atingir patamares excessivos e 

desarrazoados. Possibilidade de limitação de multa diária que alcançou 

cifras exorbitantes, malferindo o princípio da proporcionalidade. 3. 

Recurso provido em parte.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0271.09.133501-5/008, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira 

(JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/0019, 

publicação da súmula em 10/12/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – O credor objetiva o pagamento de multa 

diária, em virtude do descumprimento da obrigação imposta, referente à 

limitação dos descontos dos vencimentos líquidos do autor – O autor 

comprovou que a corré Banco do Brasil S/A. descumpriu a r. sentença – 

Possibilidade da execução das astreintes – Possibilidade, todavia, da 

redução dos valores , como vedação ao enriquecimento sem causa – 

Aplicação do inciso, I, do parágrafo 1°, do artigo 537 do Novo Código de 

Processo Civil – Multa que deve ser reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), observados os princípios da razoabilidade e ponderação – 

Impossibilidade de devolução dos valores descontados a maior – Não há 

qualquer determinação nesse sentido na r. sentença exequenda – 

Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2260137-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes ; Órgão 

Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019). 

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

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

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

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

(grifei) Por oportuno, registro que, apesar de o dispositivo legal acima 

transcrito fazer expressa menção à possibilidade de redução tão somente 

da multa vincenda, certo é que o sistema dos Juizados Especiais possui 

autonomia e independência em relação a institutos e a procedimentos 
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previstos no Código de Processo Civil, de sorte que no âmbito do Juizado 

Especial não deve ser aplicada a vedação de redução da multa vencida 

com o escopo de o julgador não se distanciar dos critérios da celeridade, 

simplicidade e, principalmente, da equidade que norteiam os Juizados. 

Nestes termos, para fins de adequar a multa cominatória, entendo que há 

que se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim 

de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora. Assim, modifico o 

valor da multa para o fim de diminuí-la para a quantia total de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) 

dias, efetuar o pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), readequada na presente decisão, bem como o montante da 

condenação no valor de R$ 9.096, 24 (atualizado até 1º/08/2019), em 

favor da parte credora, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

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

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 a 

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

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, bem como 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 2 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171938 Nr: 4902-65.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20750-O MT

 Processo n.º 4902-65.2018.811.0007

Código: 171938

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 10 de 

março de 2020, às 16h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166546 Nr: 2292-27.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gean Carlos Santana, Luciano Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:18658/MT, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:23482/O

 Processo n.º 2292-27.2018.811.0007

Código: 166545

 VISTOS ETC.

Considerando que não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações 

descritas no artigo 397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja 

caso de absolvição sumária do acusado LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 

DESIGNO audiência instrutória para o dia 06 de abril de 2020 às 15h30min.

 Por outro lado, DETERMINO o desmembramento do feito com relação ao 

acusado Gean Carlos Santana, permanecendo os autos originários em 

desfavor do acusado Luciano, bem como remetendo os autos 

desmembrados ao Ministério Público para manifestação.

 INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada. Ademais, para as testemunhas residentes fora da comarca, 

EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de videoconferência para a 

data supracitada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 155840 Nr: 3949-38.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Alan de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAICON ALAN DE OLIVEIRA, Filiação: 

Marines de Oliveira, data de nascimento: 22/06/1995, brasileiro(a), natural 

de Alta Floresta-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 66 99202-8621. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 10 de março de 2017, por 

volta da 08h00min, na Avenida Perimetral Rogério Silva, esquina com a 

Avenida J, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o denunciado 

MAICON ALAN DE OLIVEIRA conduziu veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra 

substancia psicoativa que determine dependência, que o denunciado foi 

incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas sanções do 

artigo 306, caput, e artigo 298, inciso II, ambos da Lei Federal nº 

9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Despacho/Decisão: Processo nº 3949-38.2017.811.0007Código 1558405ª 

VaraVISTOS, ETC. CITE-SE o acusado por edital.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 

2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 26 de fevereiro de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 134554 Nr: 59-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDERSON MANOEL DA SILVA, Cpf: 

05523404136, Rg: 2606698-0, Filiação: Marileide Candido da Silva e Aloisio 
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Manoel da Silva, data de nascimento: 25/11/1994, brasileiro(a), natural de 

Carlinda-MT, convivente, aux. de serviços gerais, Telefone 66 8423 8981. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia resumida: Trata-se de ação penal interposta 

pelo Ministério Público de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir 

resumida: “consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 06 de 

dezembro de 2015, por volta da 14h30min, na Rodovia MT 208, próximo ao 

Trevo Mariana, na cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o denunciado 

EDERSON MANOEL DA SILVA teve em depósito e transportou madeira, 

sem licença válida outorgada por autoridade competente, que o 

denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

nas sanções do artigo 46, parágrafo único , da Lei nº 9.605/1998.

Despacho/Decisão: Processo n.º59-28.2016.811.0007Código1345545ª 

VaraVistos etc.1.Considerando a cota ministerial de fls. 64, DETERMINO a 

citação do acusado, por Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

responde por escrito à acusação, consignado que, após ser citado e não 

constituir defensor, será nomeado defensor público.2.Faça constar no 

Edital de citação que o acusado, por ocasião de sua resposta, poderá 

arguir preliminares, alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando 

necessário.3.Por ora, deixo de designar audiência de suspensão 

condicional do processo tendo em vista o réu se encontrar em local 

incerto e não sabido, caso não constituído defensor pelo acusado no 

prazo legal, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública. 4.Apreciando o 

pedido de doação da madeira apreendida, elaborado pelo Secretário 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Canãa do Norte/MT, e 

em conformidade com cota ministerial de fl. 69/69-verso, DETERMINO a 

doação da madeira apreendida, em favor do município de Nova Canãa do 

Norte/MT, evitando-se assim, o perecimento do produto. 5.Outrossim, 

antes da doação, o oficial de justiça deverá avaliar o bem apreendido, nos 

termos do art. 25, §3°, da Lei n° 9.605/98. Após, o requerente deverá 

fazer a prestação de contas nos autos acerca da destinação da madeira. 

6.CITE-SE o acusado e NOTIFIQUE-SE pessoalmente do 

parquet.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Alta 

Floresta/MT, 15 de julho de 2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000862-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARAGIL PEREIRA PINTO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SPERLING MAGOGA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000862-52.2020.8.11.0007. AUTOR: 

MARAGIL PEREIRA PINTO - ME REU: EDUARDO SPERLING MAGOGA 

EIRELI - ME Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000885-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CALCADOS BEBECE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LAMPERTI OAB - RS114418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR MICHELIN & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000885-95.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): CALCADOS BEBECE LTDA REU: VICTOR MICHELIN & CIA 

LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003129-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

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

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHELLES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 3 1 2 9 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S.A. DANIEL SCHELLES 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior expedição do mandado. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 2 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003494-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003494-22.2018.8.11.0007 ESTADO DE MATO GROSSO 

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME 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 executado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 
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prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 2 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000885-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PASCHOAL PAULINO 89604342134 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000885-03.2017.8.11.0007 BANCO BRADESCO MARCIA 

MARIA PASCHOAL PAULINO 89604342134 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior expedição do mandado. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 2 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003932-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A ANDREACCI CARDOSO - SERVICOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003932-14.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP REU: A A 

ANDREACCI CARDOSO - SERVICOS - ME Vistos. Trata-se de “Ação 

Monitória” interposta por G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, representada por seu sócio proprietário ELIEZER MARLOS 

MARTINS DE SOUZA em face de A. A. ANDREACCI CARDOSO – 

SERVIÇOS - ME – “Agropecuária Macaxeira”, representada por seu sócio 

titular ANDERSON APARECISO ANDREACCI CARDOSO, todos 

devidamente qualificados nos autos. Requer a autora, em síntese, o 

recebimento do montante originário de R$ 5.911,09, relativo a emissão dos 

cheques números 001485, 001505, 001524, 001528, 001531 e 001537, 

emitidos pela ré em seu favor, relativo à comprova de produtos da 

empresa Requerente. Com a inicial (ID. 23471696) foram aportados 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 23791522. A 

Requerida apresentou Embargos à Ação Monitória ao ID. 25751578, 

pugnando pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e, alegando, 

em síntese, que logo após a compra dos produtos combustíveis e o 

abastecimento dos tratores, eles passaram a apresentar problemas de 

funcionamento/falha nas bombas injetoras, tendo enviado as referidas 

bombas para a empresa Polaco Bombas injetoras, a qual detectou defeito 

nas mesmas em razão do combustível contaminado, nestes termos, alegou 

carência de ação da ação monitória, devido a liquidez, incerteza e 

inexigibilidade do título em que se baseia a presente ação. Por fim, 

Reconvenção alegando e requerendo defeito do combustível fornecido em 

razão de existência de água acima do limite permitido, danos materiais no 

importe de R$ 14.212,09 (quatorze mil, duzentos e doze reais e nove 

centavos). Requereu ainda condenação da empresa Embargada em danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como requereu 

condenação em litigância de má fé efeito suspensivo ao embargo. A Parte 

Autora ao ID. 26812305 apresentou impugnação aos embargos monitórios, 

bem como contestação à reconvenção. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, compulsando os autos, verifico que a 

petição de ID. 25751578 não veio instruída de documento essencial, qual 

seja, o Contrato Social da Empresa A. A. ANDREACCI CARDOSO – 

SERVIÇOS – ME. Dessa forma, DETERMINO à parte que, no prazo de 05 

(cinco) dias, faça a juntada do aludido documento. 1) Da Impugnação ao 

Valor da Causa apresentada por G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA: Consigno ainda que, sob a égide do Código de Processo 

Civil de 2015, a impugnação ao valor da causa não mais se dá através de 

incidente próprio, mas sim em preliminar de contestação, nos termos do 

artigo 293 deste Diploma Legal. Pois bem. A Empresa A. A. ANDREACCI 

CARDOSO – SERVIÇOS – ME deu valor da causa em R$ 16.301,00, 

consistente à somatória dos supostos danos materiais (R$ 8.301,00 + R$ 

5.911,09), todavia, verifico que a mesma pugna, ainda pela condenação 

da Empresa G3 ao pagamento de danos morais no montante de R$ 

8.000,00. Nesse sentido, tendo a Parte estimado o valor da condenação 

por danos morais em sua exordial, razoável apontar-se a mesma 

importância como valor atribuído à causa. Dessa forma, nos termos do 

artigo 292, inciso II do atual CPC, o valor da causa deve ser o valor de R$ 

22.121,09 (vinte dois mil, cento e vinte e um reais e nove centavos). ISTO 

POSTO, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao valor da causa arguida 

por G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e determino à 

Autora que RETIFIQUE o valor da causa, atribuindo-lhe o valor de R$ 

22.121,09 (vinte dois mil, cento e vinte e um reais e nove centavos). 2) Do 

Pedido de Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita à A. A. 

ANDREACCI CARDOSO – SERVIÇOS – ME: Verifico que o pedido de 

concessão da Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. Ocorre que, 

para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é necessário que 

haja não só a declaração de hipossuficiência financeira, mas também a 

comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte, o que de fato 

não ficou demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de 

Justiça Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão 

somente da afirmação de hipossuficiência financeira, sem a demonstração 

da real capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a 

economia do pagamento das custas processuais e evitar eventual 

pagamento de honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do 

pedido. Com efeito, a partir da análise dos documentos juntados aos 

autos, verifica-se que a Parte explora a atividade de “preparação de 

terreno, cultivo e colheita agrupa, atividades essenciais à prática agrícola, 

realizadas em geral sob contrato”, assim, presume-se que este não se 

encontra no estado de miserabilidade, a justificar a concessão deste 

benefício, muito porque nos últimos anos, mais precisamente, nos anos de 

2016, 2017 e 2018, o Município de Alta Floresta cresceu 

assustadoramente no ramo da mecanização agrícola. Ora, a requerente 

trata-se de empresa que atua diretamente no ramo do agronegócio, não 

podendo declarar estado de miserabilidade. Bem como, nem de longe 

demonstrou a sua insolvência. Assim, em razão da inexistência de 

comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é 

medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de 

concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO a 

intimação da parte, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao 

§2º, do art. 101, do CPC), realize o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § 

único, do art. 102, do Código de Processo Civil. 3) Da Preliminar de 

Carência da Ação: Está presente o binômio necessidade de se socorrer 

ao Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido e adequação 

do pedido ao meio processual escolhido, logo, DEIXO de acolher a 

preliminar arguida. 4) Do Pedido de Inversão do ônus da Prova: O ônus da 

prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem 

o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do 

Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito 

indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem 

o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos 

(artigo 333, II do Código de Processo Civil). Contudo, se o réu formular 

defesa de mérito direta, apenas negando o direito do autor ou negando os 

fatos alegados pelo autor, não atrairá o ônus da prova. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de item “4” de ID. 2571578. Pois bem, verifico que não 

existem outras preliminares a serem sanadas, motivo pelo qual DECLARO 

O PROCESSO SANEADO. Defiro o depoimento pessoal das partes e a 
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produção de prova testemunhal. ISTO POSTO, fixo como pontos 

controvertidos: a) a existência de defeito no combustível (existência de 

água acima do limite permitido); b) a existência do dano material pleiteado 

por A. A. ANDREACCI CARDOSO – SERVIÇOS – ME; c) Se A. A. 

ANDREACCI CARDOSO – SERVIÇOS – ME armazenou o produto (óleo 

diesel) em local inadequado (tanques e tambores derivados de defensivos 

agrícolas expostos ao sol) e, d) a qualidade do produto fornecido por G3 

COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 2020, às 16h30min. 

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do CPC, bem como 

esclareça, no mesmo prazo, se querem depoimento pessoal. Consignando 

que, de acordo com o artigo 455 do CPC, caberá aos advogados das 

partes, informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Ressalvando que as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso 

arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente 

de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas 

oitivas, consignando na deprecada a data designada para realização da 

audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam 

as datas. INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para 

comparecerem, consignando, nas intimações das partes autora e rés as 

penas do § 1º do art. 385 do CPC. Sobre o despacho saneador, se tiverem 

as Partes outras provas a produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) 

dias, esclarecendo a pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do CPC, 

sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000375-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000375-19.2019.8.11.0007 FRANCISCO ALVES DE SOUZA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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 apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 2 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000408-09.2019.8.11.0007 ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros 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 apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 2 de março de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000444-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE DE SOUZA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000444-85.2018.8.11.0007 ILDETE DE SOUZA ANDRADE INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição 

ID 29671880, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 2 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003932-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A ANDREACCI CARDOSO - SERVICOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, 

conforme decisão de ID. 29054710, bem como efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior expedição do mandado de intimação 

da audiência de instrução designada para o dia 27/04/2020 às 16:00hrs.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003776-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRADE JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003776-26.2019.8.11.0007 BANCO DAYCOVAL S/A JOSE 

ANDRADE JUNIOR IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

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

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos ID 

29697101 e seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 2 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002650-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002650-09.2017.8.11.0007 JADSON LEANDRO RODRIGUES 

DOS SANTOS INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

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 apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 2 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FELIPE TIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000474-52.2020.8.11.0007 OSCAR FELIPE TIAGO INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 21/03/2020, 

às 09:40 horas na Clinica Magnólia, com o médico perito Diego Marcelo 

Muller. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 2 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4881 Nr: 16-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Assunção, Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi -Espólio, Elaine Débora 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Exequente para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 219,05 (Duzentos e Dezenove Reais 

com cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 196/196vº.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar o item custas e preencher o valor. Mandar 

simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124547 Nr: 2105-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e 

dois reais com trinta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folhas 224/225. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais com noventa e oito centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 855-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Cristina Cavalcante, José Ricardo 

Cavalcante, Adolpho Camilo Cavalcante

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 1.538,16 (Hum mil quinhentos e trinta 

e oito reais com dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folhas 166/168vº . Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 826,80 (oitocentos e vinte e seis reais com oitenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais com noventa e oito centavos) para guia de taxa 

Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 706-09.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABETE CRUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

OAB:5091-B

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

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

 Intimação do advogado Carlos Eduardo Furim, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60054 Nr: 4564-43.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidraçaria Guaporé Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tempervidros Indústria e Comércio de Vidros, 

Eva Lucia Medeiro Lelis, Amarildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) EVA LÚCIA MEDEIROS LELIS (CPF: 013.295.561-00), nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado nos autos (R$ 142.812,02).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da parte executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000924-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI MARTINS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000924-92.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: RONEI MARTINS - ME 

Vistos. Cite-se a parte executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a parte executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele 

se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro 

de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000926-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIZA SILVA DE SOUZA DA MAIA 63005476120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000926-62.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ADALGIZA SILVA DE 

SOUZA DA MAIA 63005476120 Vistos. Cite-se a parte executada para 

que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a 

dívida com os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na 

inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, 

nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora 

de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se 

desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 

13, LEF). Se a parte executada não possuir bens passíveis de penhora, 

bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a 

avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000946-53.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMA MARQUES EVANGELISTA DA SILVA 79411517153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000946-53.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: GILMA MARQUES 

EVANGELISTA DA SILVA 79411517153 Vistos. Cite-se a parte executada 

para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado 

a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a 

dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a 

penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto 

de penhora (art. 13, LEF). Se a parte executada não possuir bens 

passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, 

arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS GOMES (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000014-36.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: JOSE DOMINGOS GOMES 

Vistos. Defiro o pedido retro (id29500680). Determino a suspensão do 

processo pelo período de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 921 do 

CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. Decorrido o prazo de 

60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000802-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GARCIA BRIZOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FRANCISCO DE PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000802-16.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ALINE GARCIA BRIZOLA EXECUTADO: FABIO FRANCISCO DE PAULO 

Vistos. Analisando os autos, verifico que, fora encontrado um veículo, via 

sistema Renajud, em nome do executado (id25184359), e a parte autora 

manifestou ao id29463753 que a motocicleta citada nos presentes autora 

já pertenceu ao requerido, entretanto, esta não mais se encontra em seu 

domínio, motivo pelo qual, reiterou os pedidos iniciais. Assim, mesmo sem 

apresentação do cálculo atualizado da dívida, DETERMINO a intimação do 

executado para que efetue o pagamento do débito alimentar, em 15 

(quinze) dias, no valor de R$11.115,83 (onze mil, cento e quinze reais e 

oitenta e três centavos). Não procedido o pagamento, intime-se a parte 

autora para manifestar, requerendo o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001355-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001355-34.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: SIDNEI DA SILVA 

Vistos. Diante do requerido ao id29299637, proceda-se o recolhimento do 

mandado expedido ao id28295267, após, intime-se a parte autora para, em 

30 (trinta) dias, manifestar requerendo o que entender de direito. Alta 

Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003160-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON LUIS FERRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003160-51.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I REQUERIDO: ILSON LUIS FERRO Vistos. 

Defiro o requerido ao id29428586, aguarde-se o pagamento determinado, 

para o devido cumprimento processual. Caso não seja realizado o 

pagamento em 30 (trinta) dias, intime-se a parte autora para manifestar, 

sob pena de extinção. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2020. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005280-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SANCHES ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005280-67.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

TIAGO SANCHES ROSSI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de 

Ação Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora 

alega ter sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez 

permanente. Com a inicial (ID. 27007359) foram juntados documentos via 

Sistema PJE. A inicial foi recebida (ID. 27034177), oportunidade em que 

fora determinada a citação da requerida. O requerido ofertou contestação 

(ID. 28121994), pugnando preliminarmente a necessidade de adequação 

ao valor da causa, e, no mérito, pela improcedência do pedido, sob o 

fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos do seu 

direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, conforme 

ID. 29288512. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. Sabe-se 

que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. Ou seja, o 

potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela 

jurisidicional. E equivale, então, à monetarização dos fatos e fundamentos 

jurídicos da causa. No caso dos autos pugna o autor pelo recebimento do 

Seguro Obrigatório DPVAT, no percentual de 100%(cem por cento) que 

corresponde a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nesse sentido, 

atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio, como perita, a Drª. Fernanda 

Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

500,00 (quinhentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se a médica perita nomeada para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado a Srª. Perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENONE TEIXEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001527-39.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: 

BENONE TEIXEIRA COSTA Vistos. Defiro o pedido retro (id29354326). 

Primeiramente, expeça-se alvará de levantamento do valor encontrado via 

bacenjud, a ser depositado na conta apresentada ao id28745918. 

Outrossim, DETERMINO a suspensão do processo e a remessa ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. Decorrido o prazo de 

01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004007-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLENE RIBEIRO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004007-87.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

KARLENE RIBEIRO MORAES Vistos. Defiro o pedido retro (ID. 29247685). 

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 

921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. Decorrido o prazo de 

60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro 

de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004892-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004892-67.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ELIENAI MOTA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de 

Ação Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora 

alega ter sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez 

permanente. Com a inicial (ID. 29099976) foram juntados documentos via 

Sistema PJE. A inicial foi recebida (ID. 26112454), oportunidade em que 

fora determinada a citação da requerida. O requerido ofertou contestação 

(ID. 28147862), pugnando preliminarmente pelo depoimento pessoal da 

parte autora, impugnação da justiça gratuita, e, no mérito, pela 

improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os 

fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, conforme ID. 29287166. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Passo a apreciar as matérias preliminares 

arguidas pelo demandado. Quanto ao pedido de depoimento pessoal da 

parte autora, verifico que esta preliminar será analisada após a realização 

de perícia médica na parte autora, momento em que se verificará a 

necessidade ou não de oitiva da parte autora. Outrossim, mantenho a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte autora, eis que 

devidamente comprovada nos autos, portanto, rejeito a preliminar 

levantada pela parte ré e, não havendo outras questões processuais 

pendentes, DECLARO O FEITO POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido 

como sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente 

das lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial. Defiro o 

pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio, 

como perita, a Drª. Fernanda Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que 

poderá ser encontrado nas dependências do Hospital Geral, razão por 

que, FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos 

antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a médica perita 

nomeada para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado a Srª. Perita que terá 

livre acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 20 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001040-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001040-40.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. ACOLHO o pleito de ID. 29443092, nestes termos, 

DETERMINO a intimação do Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, preste os esclarecimentos necessários para a realização da perícia. 

Após, dê-se vista dos autos à Real Brasil para que agende a realização 

da perícia. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000903-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000903-19.2020.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE SANT ANNA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Antes da análise da demanda, considerando que o comprovante de 

endereço de ID. 29622708 não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Por outro lado, verifico que o advogado da parte autora tem distribuído 

inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o 

disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal 
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Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial com 

documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte 

autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte 

Autora incorrer na prática do crime de litigância de má fé. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000927-47.2020.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE SANT ANNA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Analisando os autos, 

constatei que o comprovante de endereço não esta no nome da parte 

autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, assim, DETERMINO a intimação do requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito, devendo apresentar comprovante diverso 

do já apresentado pela requerida. Por outro lado, verifico que o advogado 

do autor tem distribuído ações perante este juízo e tem reiteradamente 

descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas 

do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial 

com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte 

autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte 

incorrer na prática do crime de litigância de má fé, eis que o Patrono 

distribuiu mais de uma ação com o mesmo comprovante de endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000942-16.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000942-16.2020.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE SANT ANNA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Analisando os autos, 

constatei que o comprovante de endereço não esta no nome da parte 

autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, assim, DETERMINO a intimação do requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito, devendo apresentar comprovante diverso 

do já apresentado pela requerida. Por outro lado, verifico que o advogado 

do autor tem distribuído ações perante este juízo e tem reiteradamente 

descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas 

do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial 

com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte 

autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte 

incorrer na prática do crime de litigância de má fé, eis que o Patrono 

distribuiu mais de uma ação com o mesmo comprovante de endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004144-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUISA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004144-35.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANTONIA LUISA BARBOSA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. DEFIRO o 

pleito de dilação de prazo (ID. 29642751), após, CUMPRA-SE conforme 

determinado ao ID, 29026280. Alta Floresta/MT, 02 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002181-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR RINALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REU)

PILOTANDO GOSTOSO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO OAB - MG113322 

(ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002181-26.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

DEJAIR RINALDO REU: PILOTANDO GOSTOSO LTDA, YAMAHA MOTOR 

DO BRASIL LTDA 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 29633666, 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/MT, 02 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004909-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALVES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004909-06.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANTONIA ALVES DOS REIS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos. Antes da análise da demanda, considerando que o 
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comprovante de endereço de ID. 26119862 não está no nome da parte 

autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito. Por outro lado, verifico que o advogado da parte autora tem 

distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente 

descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas 

do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial 

com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte 

autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte 

Autora incorrer na prática do crime de litigância de má fé. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004042-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004042-13.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA DO CARMO DE LIMA REU: BANCO PAN Vistos. Antes da análise da 

demanda, considerando que o comprovante de endereço de ID. 23895712 

não está no nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial 

qualquer documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente 

no imóvel constante do referido comprovante, intime-se a requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito. Por outro lado, verifico que o advogado da 

parte autora tem distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem 

reiteradamente descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 

04/2016, ambas do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído 

a petição inicial com documento essencial (comprovante de endereço em 

nome da parte autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem 

como a Parte Autora incorrer na prática do crime de litigância de má fé. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de março de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005292-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005292-81.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

DAIANE DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID. 27044607) foram juntados documentos via Sistema PJE. 

A inicial foi recebida (ID. 27054586), oportunidade em que fora 

determinada a citação da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 

28622030), pugnando pela improcedência do pedido, sob o fundamento da 

autora não ter provado os fatos constitutivos do seu direito. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, conforme ID. 29583456. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Passo a apreciar 

a matéria preliminar arguida pelo demandado. Sabe-se que o valor da 

causa é o valor econômico a ela atribuído. Ou seja, o potencial proveito 

econômico para as partes que demandam a tutela jurisidicional. E equivale, 

então, à monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa. No 

caso dos autos pugna o autor pelo recebimento do Seguro Obrigatório 

DPVAT, no percentual de 100% (cem por cento) que corresponde a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nesse sentido, atribuiu ao valor 

da causa o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não havendo 

outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO POR 

SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio, como perita, a Drª. Fernanda 

Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se a médica perita nomeada para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado a Srª. Perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 02 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002171-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002171-45.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: WENDEL ARANTES DO PRADO 

Vistos. Antes de apreciar o pleito de ID. 29541543, DETERMINO a 

expedição de ofício ao INDEA-MT para que informe nos autos acerca da 

inscrição de semoventes em nome do Executado WENDEL ARANTES DO 

PRADO (CPF: 849.144.916-72). De mais a mais, DETERMINO que o Banco 

Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com a matrícula 

atualizada do imóvel (Estância Vale Verde, matrícula de n° 2143 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde/MT). Após, 

VOLTEM-ME os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 02 de 

março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003807-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROGERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SIMONE FATIMA CARNEZELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MARIA DE SOUZA QUIXABEIRA (REQUERIDO)

ANGELO DA SILVA QUIXABEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003807-46.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOAO ROGERIO DE SOUZA, SIMONE FATIMA 

CARNEZELLA REQUERIDO: ANGELO DA SILVA QUIXABEIRA, CLEUSA 

MARIA DE SOUZA QUIXABEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Notificação 

Judicial ajuizada por João Rogério de Souza em desfavor de Ângelo da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 29 de 378



silva Quixabeira. Ao Id27329947, o requerente manifestou pela desistência 

do presente feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. DECIDO. Homologo 

o pedido de desistência formulado pela parte requerente, Id27329947, e 

por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

processuais, todavia, isento-a do pagamento dos honorários advocatícios. 

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 5798-69.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Celso Lima da Silva, Gabriel Dutra da Silva, 

Lucineide Dutra do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolu Serviços Ambiental Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Adriano Vêncio Vaz - 

OAB:13.891-GO

 VISTOS.

 1.RECEBO os embargos de declaração de fls. 462/463, uma vez que 

tempestivos (fls. 464), e DETERMINO a intimação da parte contrária para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, 

CPC/2015.

2.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para análise dos embargos.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64681 Nr: 7631-93.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kasinski Fabricadora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. I. Carvalho Fernandes Concessionária 

Kasinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160,493-SP, Victor Hugo Fernandes Varjão - 

OAB:26504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 329 e, por conseguinte, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, de acordo com o art. 921, § 1°, do CPC.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente, por meio do seu 

patrono constituído nos autos, para manifestar-se em 15 (quinze) dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção, conforme art. 

485, III, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209008 Nr: 8901-40.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 132 e, por conseguinte, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 1 (um) ano,de acordo com o art. 921, § 1°, do CPC.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente, por meio do seu 

patrono constituído nos autos, para manifestar-se em 15 (quinze) dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção, conforme art. 

485, III, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 316199 Nr: 11221-24.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli de Fatima Amancio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que nada mais cabe a este juízo, uma vez que restaram 

infrutíferas todas as diligências pleiteadas, DETERMINO a devolução da 

Carta Precatória ao Juízo Deprecante, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias

2. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170565 Nr: 2975-49.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Lucena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VITOS.

1. INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista que cabe a parte Exequente 

proceder a publicação conforme disposto nos artigos 1.219 e 1.220 da 

CNGC.

 2. INTIME-SE o Exequente a fim de que retire o Edital de Citação bem como 

promova a publicação do mesmo em jornal local de ampla circulação, 

devendo este apresentar o comprovante da publicação.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225309 Nr: 6081-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abgail Denise Bisol Grijo - 

OAB:MS/5.200, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 

OAB/MS, Yana Cavalcante de Souza - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 149/150, uma vez que referida diligência se 

trata de ônus afeto à parte interessada, não incumbindo ao Poder 

Judiciário diligenciar nesse sentido.

2. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5511 Nr: 96-12.1989.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Francisco Borges
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Farias Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aramízio Geraldo Medeiros - 

OAB:GO 5.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimas Martins Filho - 

OAB:7545-GO, MARCOS CAETANO DA SILVA - OAB:11.767/GO

 Considerando a confusão advinda da decisão de fls. 634, CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO a citada decisão.DEFIRO o pedido de fls. 

564/566. DETERMINO a indisponibilidade de aeronaves (helicópteros e 

aviões) existentes em nome dos Executados. EXPEÇA-SE mandado à 

ANAC através do Comando Aeronáutico local para cumprimento deste 

item, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento e resposta, 

sob pena de crime de desobediência.EXPEÇA-SE ofício à Agência de 

Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ para que informe a 

este juízo a existência de animais em nome dos Executados ERIMÁ DE 

FARIA REZENDE CPF: 069.355.591-20 e FLEUDE DE FARIA RESENDE CPF: 

038.890.681-20, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de crime de 

desobediência.DEFIRO ainda, parcialmente, o pedido de fls. 656/658, e 

DETERMINO a suspensão da CNH dos Executados com fulcro no art. 139, 

IV do CPC . OFICIE-SE o DETRAN para proceder à suspensão, devendo 

fazer constar resposta do cumprimento nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias.14. RETIFIQUE-SE a capa dos autos e o sistema Apolo para que 

conste no polo ativo o nome de MARCOS ARAÚJO BORGES, vez que já 

at ing iu a maior idade,  não havendo necess idade de 

representação.INTIME-SE o Requerente para que informe se há interesse 

na adjudicação ou alienação por sua própria iniciativa, do imóvel registrado 

sob nº R-2-42.238 no cartório de imóveis da comarca de Anápolis – GO, 

cuja matrícula encontra-se à fl. 353, nos termos dos artigos 876 e 880 do 

CPC.Após, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324561 Nr: 15276-18.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Alves Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, ajuizada 

por BANCO BV FINANCEIRA S/A em face de JÚNIOR ALVES FAUSTINO.

 2. Antes mesmo da citação do Requerido, informou o Requerente que 

transigiram extrajudicialmente, pugnando pela extinção do processo.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Considerando a manifestação do Requerente informando a transação 

extrajudicial, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA 

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO, com fulcro no art. 485, 

VI, CPC/2015.

5. SEM custas. Sem honorários uma vez que não foi formada a relação 

processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179352 Nr: 1356-50.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teonílio Vilas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Moraes Neto, Leila Roseli Schirmbeck 

de Moraes, Lothário Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - 

OAB:MT 16.905, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - OAB:MT 

4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, 

Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Thiago Queiroz da Silva - 

OAB:16587/E

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para análise da 

possibilidade de indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318303 Nr: 12306-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Napolitano da Silva, Maria de Lourdes Moraes 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327990 Nr: 1824-04.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Henrique Leite de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Braz da Silva - 

OAB:160262-B-SP., Marli Inácio Portinho da Silva - OAB:150.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( DEZOITO reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 31 de 378



Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328163 Nr: 1898-58.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz da Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EURIPEDES LUIZ ESTEVES, Cpf: 

20230095100, Rg: 468.003, Filiação: Helena Sudário Esteves e Francisco 

Luiz Esteves, data de nascimento: 20/09/1932, casado(a), empresário, 

Telefone 66-9226-9544. atualmente em local incerto e não sabido

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

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

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

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

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: (...). O requerente requer seja a presente ação julgada 

totalmente procedente, a fim de reconhecer a aquisição originaria da 

autora em relação à propriedade do bem imóvel de 360m² (trezentos e 

sessenta metros quadrados), situado à Rua José Rodrigues dos Santos, 

quadra 05-E, lote 10, nº. 749, bairro Jardim Pitaluga, em Barra do 

Garças/MT, determinando a expedição do mandado de registro, sem 

incidência do ITBI, para as anotações legais. (...).

Descrição do Imóvel Usucapiendo: 01 (um) imóvel localizado na Rua José 

Rodrigues dos Santos, quadra 05-E, lote 10, nº. 749, Jardim Pitaluga, em 

Barra do Garças/MT.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.Cuida-se de ação de Usucapião ajuizada 

por JOSÉ LUIZ DA ASSUNÇÃO em face de EURIPEDES LUIZ ESTEVES, 

todos qualificados nos autos. 2.O Requerente alega que no ano de 1993 

adquiriu um imóvel localizado na Rua José Rodrigues dos Santos, Quadra 

05-E, Lote 10, Nº 749, bairro Jardim Pitaluga, nesta cidade de Barra do 

Garças/MT, de uma pessoa de nome JURANDIR ALVES LIMA, sendo que 

no local havia uma construção de um quarto e um banheiro.3.Aduz o autor 

que alguns meses após adquirir o imóvel, mudou-se para o local, e que ao 

longo desses 26 (vinte e seis) anos, realizou algumas ampliações no 

imóvel e permanece residindo no local até a presente data.4.Alega que por 

ser pessoa simples e de poucos recursos financeiros, o Requerente não 

se preocupou com registro do imóvel no cartório competente, todavia, 

sempre agiu com o animus domini sobre o bem, tanto que construiu sua 

casa no local e assumiu o ônus do imposto de decorrente da propriedade 

do imóvel (IPTU). Aduz que a posse mansa e pacífica exercida pelo autor 

desde o ano de 1993 nunca foi contestada. 5.Verifica-se dos autos a 

apresentação de documentos para a comprovação do justo título, quais 

sejam: comprovante de início de fornecimento de água em nome do 

Requerente (fls. 33) para a comprovação do lapso temporal, juntamente 

com cópia dos IPTU (fls. 25/31) e as fotos de fls. 23/24. Certidão do 

Cartório Distribuidor às fls. 22, cópia da matrícula atualizada do imóvel (fls. 

18/19) e memorial descritivo às fls. 16/17.6.É O RELATÓRIO. 

DECIDO.7.Preenchidos os requisitos, CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação / mediação 

que DESIGNO para o dia 14 de abril de 2020, às 17h00min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), consignando as advertências legais, bem como citem-se 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos.9. Expeça-se mandado de citação pessoal para 

os confinantes (fls. 04v), conforme exposto no artigo 246, §3º, CPC/2015. 

10. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da União, do Estado e do Município. Remetam-se cópias 

da inicial e documentos.11. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 99, §3º, CPC/2015.12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 27 de fevereiro de 2020

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498 Nr: 149-17.1994.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kunihiro Muranaka, Jorge Luiz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252144 Nr: 7769-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Campos Aguiar

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, para que efetue, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Referido Valor 

deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 303,21(trezentos e 

três reais e vinte um centavos), referente às custas, e R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente a taxa, e o 

ainda 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. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281978 Nr: 8284-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins, Cláudio Aparecido de 

Oliveira, Ivone Martins da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MG 

44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287649 Nr: 11629-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Bento de rezende

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, para que efetue, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Referido Valor 

deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 303,21(trezentos e 

três reais e vinte um centavos), referente às custas, e R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente a taxa, e o 

ainda 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. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312732 Nr: 9440-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídio Pereira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila Leite Jayme Lobo - 

OAB:26.973/MT, Thaís de Almeida Vieira - OAB:358.551/SP

 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$ 36,00 ( TRINTA E SEIS 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>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175239 Nr: 8869-06.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, José 

Humberto da Silva, Antônio dos Reis da Silva, Marcilene Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( DEZOITO reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328120 Nr: 1874-30.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Ribeiro de Freitas, Ambrosino 

Carrijo de Freitas, Lusia Ribeiro de Freitas

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

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 275,00 ( duzentos e setenta e cinco reais) para 

citação dos requeridos residentes em Torixoréu e R$ 560,00 (quinhentos e 

sessenta reais) para citação do requerido residente em Ribeirãozinho, 

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>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303997 Nr: 4492-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Marcone Ferreira, Mauricio Renato 

Encinas Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para depositar o valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais)- 

correspondente a duas diligências do oficial de justiça, para que o mesmo 

possa ir em horários diversos, conforme solicitado. Informo que a guia 

poderá ser retirada no site do tjmt.jus.br, tendo a parte o prazo de 05 dias 

para efetuar a juntada do comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310850 Nr: 8390-03.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jullianna Lacerda Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para depositar o valor da diligência do oficial de justiça em R$ 18,00 

( dezoito reais). Informo que a guia poderá ser retirada no site do 

tjmt.jus.br, tendo a parte o prazo de 05 dias para efetuar a juntada do 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165438 Nr: 7497-56.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Paulo Fabrinny 

Medeiros, Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Giuliano Medeiros - OAB:MT 21.774-A, Rafaella 

Medeiros - OAB:13562 mt

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor 

de R$ 370,00 ( trezentos e setenta reais) - referente a 148 quilômetros por 

2,50 o quilometro rodado, no prazo de 05 dias, cujo a guia poderá ser 

retirada no site do tjmt.jus.br - serviços- guias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179485 Nr: 1480-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Neres Santana & Santana Ltda, Devone 

Neres Santana, Antônio dos Reis da Silva

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para atualizar o débito no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 5722-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandirson Sudário Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do crédito objeto da execução, nos termos do art.798, I, 

“b”, do CPC, bem como requerer os atos expropriatórios necessários à 

continuidade da execução e satisfação do crédito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219995 Nr: 2827-33.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Rodo Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação das 

partes para se manifestarem nos autos acerca da complementação dos 

quesitos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182028 Nr: 3820-47.2014.811.0004

 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: Diorje Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdivino Marques Moraes, Espólio 

de Ilda Segurado dos Santos Araújo, Dilma dos Santos Morais, Silda dos 

Santos Morais, Dilson dos Santos Morais, João Batista de Jesus, João 

Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Herica Christiana Martins Cardoso - OAB:MT 13.327, Josias 

Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para fornecer o resumo da incial para expedição do edital, no prazo 

de 15 dias, o qual deverá ser encaminhada por e-mail a esta Secretaria : 

bg.1civel@tjmt.jus.br

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14366 Nr: 107-89.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Marcos Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Considerando a interposição de agravo de instrumento e da decisão do AI 

1002344-56.2020.811.0000, o qual solicita a manifestação do juízo de 1º 

grau, impulsiono os autos para que se proceda a intimação do advogado 

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB/MT 17113, para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322831 Nr: 14475-05.2019.811.0004

 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: Nainy Correa Santos, Bruna Nahara Corrêa Santos, 

Isaque Corrêa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Oste Fagundes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fernandes - 

OAB:OAB/MT 22.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. O pedido de tutela de urgência para buscas e bloqueio de bens e 

valores foi indeferido, às fls. 68/70.

2. Após, sem interposição do competente recurso contra a decisão, o 

autor pleitea a juntada de perícias realizadas em local de crime e exames 

de corpo de delitos, bem como reiterando pedido de tutela de urgência, às 

fls. 75/97.

3. Pois bem, INDEFIRO o pedido formulado pelo Requerido às fls. 75/80, no 

que tange à reiteração de pedido de tutela antecipada anteriormente já 

indeferida por este Juízo por ausência do preenchimento dos requisitos, 

conforme decisão de fl.68/70, somado ao fato de que a Requerida não 

trouxe aos autos nenhum fato novo ou documento apto a ensejar a 

reapreciação da questão já analisada, consoante disposto no art. 505, do 

CPC, notadamente, que a juntada de perícias não tem condão de alterar a 

decisão retro.

4. Aguarde-se o feito a realização da audiência retro designada.

5. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285482 Nr: 10376-26.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Marques Vieira de Castro 

- OAB:31522/GO, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 Impulsiono estes autos para reenviar a decisão de fls. 94 para 

publicação, via DJE, tendo em vista que o Advogado da parte Embargada 

não estava devidamente cadastrado nos autos. Sendo assim, segue a 

decisão: Vistos em correição. Tratam-se os presentes autos de ação 

extinta sem resolução de mérito onde, intimada da sentença, a parte dela 

apelou. Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade 

do exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Porém, analisando a decisão, 

verifica-se que os argumentos nela empreendidos resistem aos 

fundamentos apelativos, de forma que mantenho a decisão atacada. 

Cite-se o apelado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do CPC. 

Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação da parte 

adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

§ 3º). Intime-se e cumpra-se”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319282 Nr: 12745-56.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Maria Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 12745-56.2019.811.0004, 

Protocolo 319282, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169161 Nr: 1157-62.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Tinan Neto, Laurenice Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATHAYNE 

FERREIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

1157-62.2013.811.0004, Protocolo 169161, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLÓVIS BARROS 

MARQUES, para devolução dos autos nº 1151-51.1996.811.0004, 

Protocolo 2465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176621 Nr: 10655-85.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brhaule Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863, Weliton 

Marcos Rodrigues de oliveira - OAB:14.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL 

LTDA, CNPJ: 15065451/000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177339 Nr: 11545-24.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilton Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL 

LTDA, CNPJ: 15065451/000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 35 de 378



referente à custas, e R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177694 Nr: 11976-58.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Adalberto Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Armando Carlos, Walter Garcia de 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:12.203-A, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, 

João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, CNPJ: 

03771474000125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), no prazo 

de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de 

implicar na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

Valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 639,81 (seiscentos e 

trinta e nove reais e oitenta e um centavos), referente à custas, e R$ 

750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente a taxa, pagar ainda o 

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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275387 Nr: 4348-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinne Gabriela do Nascimento, Rosiléia 

Teresinha dos Santos Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINNE GABRIELA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 06151395158, Rg: 2370750=0, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170545 Nr: 2955-58.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzivaldo Moreira Viega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolinda Guelpe Gaspar, Marcelo Ferreira 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEOLINDA GUELPE GASPAR, Cpf: 

98230441120, Rg: 3924233, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174197 Nr: 7519-80.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejones Vieira Vilas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norberto Schwantes, Imobiliária 

Serra Dourada, Gerthud Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 
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Neto - OAB:14184/MT, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE NORBERTO SCHWANTES, 

Cpf: 20869592149, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

GERTHUD SCHWANTES, brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 603,30 (Seiscentos e tres reais e trinta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, 

e R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), referente 

a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 323907 Nr: 14962-72.2019.811.0004

 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: Júlio da Fonseca Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina Balbina dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando da Silva Reis - 

OAB:MT 23.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando da Silva Reis - 

OAB:MT 23.509

 ).Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código 

de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa.Nomeio inventariante o Sr. Júlio da 

Fonseca Reis, que deverá ser intimado para prestar compromisso em 05 

(cinco) dias, conforme preceitua o art. 617, inciso I e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.Prestado o compromisso legal, deverá a 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras 

declarações, conforme prevê o art. 620 do Código de Processo 

Civil.Depois de prestadas as primeiras declarações, retornem-me 

conclusos para deliberações acerca da eventual necessidade de 

correção do valor da causa e eventual reconsideração acerca da 

gratuidade de justiça.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307070 Nr: 6247-41.2019.811.0004

 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: CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMAZ, TZdS, VZdS, VZdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ACERCA DO DESARQUIVAMENTO 

DESTES AUTOS, COMO REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262434 Nr: 14524-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Marilan Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edmilson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA OHANNA DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:19.460-E, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, 

Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE E DEMAIS HERDEIROS, PARA NO 

PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS, MANIFESTAREM-SE NOS AUTOS ACERCA 

DA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO HERDEIRO 

GEISIAN JOSÉ DA SILVA ÀS FLS. 116/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312177 Nr: 9137-50.2019.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, ACERCA DO INFORMADO ÀS FLS. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323907 Nr: 14962-72.2019.811.0004

 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: Júlio da Fonseca Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina Balbina dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando da Silva Reis - 

OAB:MT 23.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando da Silva Reis - 

OAB:MT 23.509

 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 no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim deassinar o Termo de Inventariante expedido nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207920 Nr: 8271-81.2015.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Oliveira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica do Sacramento Mendonça

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELICA DO SACRAMENTO 

MENDONÇA, Cpf: 42250994587, Rg: 787.983, brasileiro(a), divorciado(a), 

costureira, Telefone 79 99933-0283. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 
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prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e um centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27020 Nr: 149-36.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira de Araújo Filho

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, Rg: 

451.731, solteiro(a), doméstica. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.163,21 (Dois mil e cento e sessenta e tres 

reais e vinte e um centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 1.149,67 (mil e cento e quarenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos), referente à custas, e R$ 960,00 (novecentos 

e sessenta reais), referente a taxa, pagar ainda o valor correspondente a 

R$ 53,54 (cinquenta e três reais e cinquenta e quatro 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202893 Nr: 5422-39.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneci Ferreira das Chagas, Vicente Alves das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Janice Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166, Keila Lopes Morais - OAB:18.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA, 

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e um centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272456 Nr: 2600-72.2018.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSdS, Ilva Sales D'Abadia

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AURO FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 

03295345139, Rg: 2.170.764-2, Filiação: Maria Mendes Nogueira e Eneil 

Ferreira de Souza, data de nascimento: 05/11/1980, brasileiro(a), natural 

de Aragarças-GO, solteiro(a), carpinteiro, Telefone 98429-9441. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas 

e o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251438 Nr: 7292-51.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVLMS, Katriane Cavalheiro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Carvalho Maggi Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 17.912

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO CARVALHO MAGGI SCHEFFER, 

Cpf: 03128013195, Rg: 11974790050, Filiação: Delvane Carvalho Maggi 

Scheffer e Eliezer Vilmar Maggi Scheffer, data de nascimento: 07/05/1987, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), servidor 

público/aux.adm.detran, Telefone 66-99972-5334. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 638,28 (Seiscentos e trinta e oito reais e vinte e 

oito centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 224,88 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305649 Nr: 5353-65.2019.811.0004

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Jessica 

Rodrigues Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO SOARES DA SILVA, Cpf: 

70089916140, Rg: 5915609, Filiação: Creuza Soares da Silva e Edson 

Justino da Silva, data de nascimento: 01/11/1991, brasileiro(a), natural de 

Montes Claros de Goiás-GO, convivente, empacotador/pedreiro, Telefone 

66 99245-6431. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316950 Nr: 11633-52.2019.811.0004

 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: Andréa Carolina Coelho Magrini, Necy Araújo Lustosa 

Vieira, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERENTE, ANDREA CAROLINA 

COELHO MAGRINI, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Referido 

Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 489,81 

(quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), referente 

às custas, e R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a taxa, e o ainda 

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. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 328445 Nr: 2034-55.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito), João 

Jakson Vieira Gomes, Armando Alves Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, visto que o impetrante não demonstrou a probabilidade 

do direito, nem o risco de dano ao resultado útil do processo, em sede de 

cognição sumária, indefere-se o pedido liminar, para o gozo de férias do 

impetrante.Notifique-se as autoridades tidas como coatoras a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias 

(Lei 12.016/09, art. 7º inciso I).Após, com ou sem as informações, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, 

da Lei 12.016/09).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252750 Nr: 8185-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - 

OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DAPHNIS OLIVEIRA, OAB nº 1004/MT, à devolver os presentes autos, no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84142 Nr: 7324-71.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pérola Imobiliária Construtora e Comércio Ltda, 

Gilvan Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Beraldo Barros 

- OAB:MT 12.970

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, PÉROLA IMOBILIÁRIA, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e trinta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente às custas, e R$ 

148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente 

a taxa, e o ainda 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. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235223 Nr: 12891-05.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eumendes Diniz - ME, Diego Santiago Freitas 

Diniz, Eumendes Diniz

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066, Edilzete Gomes Morais de Abreu - OAB:MT 

15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, EUMENDES DINIZ - ME, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 626,36 (seiscentos e vinte e seis reais e 

trinta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente às custas, e R$ 

212,96 (duzentos e doze reais e noventa e seis centavos), referente a 

taxa, e o ainda 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. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242739 Nr: 1233-47.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nicolas Albanes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, JOÃO NICOLAS ALBANES, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e trinta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente às custas, e R$ 

148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente 

a taxa, e o ainda 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. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210313 Nr: 9747-57.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mazarello Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, MARIA MAZARELLO 

MARIANO DA SILVA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos 

e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente às custas, e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa 

e oito centavos), referente a taxa, e o ainda 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. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95550 Nr: 458-76.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. Pereira Leão, Valéria Cristina Pereira 

Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALÉRIA CRISTINA PEREIRA LEÃO, Cpf: 

45302022168, Rg: 0.733.079, brasileiro(a), divorciado(a), do lar, Telefone 

3626-5086. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293403 Nr: 14871-16.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Geovaldo Pires de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ATALLAH - OAB:18.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FIDELIS GEOVALDO PIRES DE SOUSA, 

Cpf: 18111009100, Rg: 049.552, brasileiro(a), divorciado(a), servidor 

público estadual, Telefone 99906-5797. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51713 Nr: 1463-12.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANZO COLLECTION ARTIGOS DO 

VESTUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTANZO COLLECTION ARTIGOS DO 

VESTUARIOS LTDA, CNPJ: 04888410000171. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92874 Nr: 6689-56.2009.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilamar Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILAMAR AIRES DA SILVA, Cpf: 

28423828115, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102615 Nr: 7619-40.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALVADOR GOMES PEREIRA, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169984 Nr: 2231-54.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Oliveira Soares, Ricardo de Oliveira 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO DE OLIVEIRA SOARES, Cpf: 

25387189100, Rg: 976.576-2ªvia, brasileiro(a), casado(a), empresário/ 

aux.doença, Telefone 9920-5124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267024 Nr: 17367-52.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Neves de Oliveira Catunda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SELMA NEVES DE OLIVEIRA CATUNDA, 

Cpf: 72197587153, Rg: 413.950-1, Filiação: Ana Maria das Neves Oliveira 

e Minervino Custódio de Oliveira, data de nascimento: 10/02/1977, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, do lar, Telefone 

9224-9272. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101831 Nr: 6834-78.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ AQUINO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta 

e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63314 Nr: 6367-41.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Mata Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DA MATA SOUZA. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta 

e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197230 Nr: 2012-70.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. N. da Silva - Confecções, Fabiana Nogueira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): F. N. DA SILVA - CONFECÇÕES, CNPJ: 

05929472000147 e atualmente em local incerto e não sabido FABIANA 

NOGUEIRA DA SILVA, Cpf: 84022825120, Rg: 1181936-7, Filiação: 

Carmelita Nogueira dos Santos e Aroldo Martins da Silva, data de 

nascimento: 06/01/1978, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 654,84 (Seiscentos e cinquenta e quatro reais 

e oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 241,44 (duzentos e quarenta e um reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162840 Nr: 4149-30.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Fernandes dos Santos Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLÁVIA FERNANDES DOS SANTOS 

FEITOSA, Cpf: 81909934100, Rg: 1.042.844-5, Filiação: Tereza Machado 

Fernandes e Geraldino Alves dos Santos, data de nascimento: 

20/07/1977, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, casado(a), 

empresária / comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta 

e quatro centavos), referente a taxa, e o 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 
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14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213550 Nr: 11596-64.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Sá Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA, 

Cpf: 92147127191, Rg: 09783938, Filiação: Maria das Graças Sá 

Fernandes da Silva e Sebastião Fernandes da Silva, data de nascimento: 

19/10/1978, brasileiro(a), solteiro(a), cirurgião dentista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 27 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82369 Nr: 5676-56.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conrado Otonio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONRADO OTONIO DE CARVALHO, Cpf: 

42421225191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta 

e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 27 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95414 Nr: 318-42.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinâmica Distribuidora de Medicamentos Ltda, 

Adguismar Marques de Araujo, Marcus Vinicius Dourado de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 02335273000112, Inscrição Estadual: 

13.179.395-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101127 Nr: 6130-65.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Freire Me, Izabel Freire de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): I. FREIRE ME, CNPJ: 03094355000185 e 

atualmente em local incerto e não sabido IZABEL FREIRE DE ALMEIDA, Cpf: 

53000862900, Rg: 570.778, Filiação: Adélia Castanheiro Freire e Sebastião 

Freire, data de nascimento: 19/07/1963, brasileiro(a), natural de 
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Guairaçá-PR, casado(a), comerciante, Telefone 066 3401-3132. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102006 Nr: 7009-72.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses José Pipi da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ULISSES JOSÉ PIPI DA ROSA, Cpf: 

29746922068, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta 

e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162796 Nr: 4090-42.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genival Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENIVAL FÉLIX DA SILVA, Rg: 088.571, 

Filiação: Sufia Pereira da Silva e Francisco Félix da Silva, data de 

nascimento: 28/06/1949, brasileiro(a), natural de Currais Novos-RN, 

convivente, comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196994 Nr: 1838-61.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 Irmãos Comércio de Tintas Ltda, Antônio 

Carlos de Oliveira, Fábio Carlos de Oliveira, Aldemir Lopes de Amorim, 

Fabiana Carla de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 2 IRMÃOS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

CNPJ: 05757599000126, atualmente em local incerto e não sabido 

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 88842444804, Rg: 8.950.450-1, 

Filiação: Delmira Fernandes de Oliveira e Abrão Elias de Oliveira, data de 

nascimento: 11/10/1956, brasileiro(a), natural de Macaubal-SP, 

divorciado(a), comerciante/fazendeiro, Telefone 3401-9957, atualmente 

em local incerto e não sabido FÁBIO CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 

89160070110, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ALDEMIR LOPES DE AMORIM, Cpf: 03118041102, Rg: 2090725-7, Filiação: 

Lucimar Lopes de Amorim e Realino Pires de Amorim, data de nascimento: 

11/07/1979, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, 

vaqueiro, Telefone 99604-6856/3406-1009 e atualmente em local incerto e 

não sabido FABIANA CARLA DE OLIVEIRA, Cpf: 99479184168, Rg: 

35.549.711-1, Filiação: Maria da Penha da Silva de Oliveira e Antônio 

Carlos de Oliveira, data de nascimento: 12/11/1983, brasileiro(a), natural 

de Fernandopolis-SP, convivente, advogada. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.039,82 (Um mil e trinta e nove reais e oitenta e 

dois centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 679,05 (seiscentos e setenta e nove reais e cinco centavos), referente 

à custas, e R$ 250,58 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta e oito 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 
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Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28350 Nr: 355-50.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto de Castro e Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUMBERTO DE CASTRO E SILVA 

JUNIOR, Cpf: 00235346136, Rg: 15674789, data de nascimento: 

28/07/1984, divorciado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1114-14.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT, Município de Barra 

do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DA FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONICE MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

09509330159, Rg: 1.654.201-0, Filiação: Maria Moreira da Silva, data de 

nascimento: 11/05/1950, natural de Balisa-GO, casado(a), vendedor de 

cocada ambulante, Telefone 9625-1120. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta 

e quatro centavos), referente a taxa, pagar ainda o 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328456 Nr: 2039-77.2020.811.0004

 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: Alessander Dantas Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar com urgência 

acerca do Ofício nº 124/2020 do Núcleo de poio Técnico - NAT do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176384 Nr: 10360-48.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Melo Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177192 Nr: 11373-82.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleide Francisca Moreno Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 11373-82.2013.811.0004 – Código: 177192

Vistos.

Em fase de liquidação de sentença, determinado à parte autora a trazer 

aos autos documentos, nos termos do artigo 510 do Código de Processo 

Civil, esta não atendeu a determinação.

Assim, aguardem-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167012 Nr: 9634-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Paula Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 Diante do exposto, rejeito a impugnação do executado, devendo este 
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realizar o pagamento a que foi condenado observando-se todas as 

alterações salariais realizadas por lei municipal até o momento.Ciência ao 

Ministério Público em razão de possível interesse, haja vista o objeto dos 

autos de Ação Civil Pública, de código nº 281497.Quanto aos valores a 

serem pagos pelo executado a título de diferenças salariais, deve-se 

obedecer às regras fixadas pelo STJ, consubstanciado no entendimento 

do STF. Assim, quando da apresentação, pelo exequente, da quantia certa 

a ser paga, os cálculos devem obedecer ao disposto:a) até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a 

partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E.Com a apresentação do cálculo, 

intime-se o executado.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177200 Nr: 11381-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mourany Maria Gonçalves Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte ré trouxe aos autos a documentação que 

entendeu necessária, nos termos do artigo 510 do CPC, apresente a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos úteis para proceder à 

fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Decorrido o prazo sem a apresentação da documentação pela parte 

autora, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 303358 Nr: 4168-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleidemar Gomes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 4168-89.2019.811.0004 – Código: 303358

Vistos.

A fim de evitar prejuízo à parte autora com a desnecessária postergação 

para o conhecimento da pretensão, já que era plenamente possível, por 

esta, a propositura de nova ação. E, também, considerando que a extinção 

é meramente processual, em razão do não atendimento de burocracias 

processuais, por analogia ao artigo 331 do CPC, restituo o prazo para a 

emenda da inicial.

Atente-se a serventia que as intimações far-se-ão ao advogado indicado 

a fls. 16.

Ademais, tendo em vista que a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é absoluta, no mesmo prazo, oportunizo ao autor a 

manifestação a respeito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166107 Nr: 8449-35.2012.811.0004

 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: ALDENORA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de nº 8449-35.2012.811.0004 – Código 166107

VISTOS.

 Tendo em vista que a parte autora não requereu o cumprimento de 

sentença, nem apresentou pareceres ou documentos elucidativos na 

petição retro, indefiro o pedido de fls. 167, uma vez que, apesar do 

requerimento de juntada de documentos pelo Estado de Mato Grosso, tal 

ato é de interesse do requerente.

 Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 510 do Código de Processo 

Civil, cabe às partes a apresentação de documentos na liquidação de 

sentença por arbitramento. Dessa forma, levando em consideração o 

julgamento de segundo grau e a não juntada de documentos necessários 

à liquidação de sentença pela parte autora, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176406 Nr: 10383-91.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 Autos: 10383-91.2013.811.0004 – Código: 176406

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença proposta por Domingos Sávio Pereira 

em face do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 510 do CPC, apresente a parte ré, no prazo de 15 

(quinze) dias, documentos úteis para proceder à fase de liquidação de 

sentença por arbitramento.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176407 Nr: 10384-76.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176411 Nr: 10388-16.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Alves Ferlete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 47 de 378



Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176412 Nr: 10389-98.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176413 Nr: 10390-83.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 10398-60.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues Nardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em fase de liquidação de sentença, determinado à parte autora a trazer 

aos autos documentos, nos termos do artigo 510 do Código de Processo 

Civil, esta não atendeu a determinação.

Dessa forma, tendo em vista que a parte autora é a interessada no 

percebimento de eventuais valores, aguardem-se providências desta no 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176528 Nr: 10522-43.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 10522-43.2013.811.0004 – Código: 176528

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença proposta por Gislene Mendes de 

Oliveira em face do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 510 do CPC, apresente a parte ré, no prazo de 15 

(quinze) dias, documentos úteis para proceder à fase de liquidação de 

sentença por arbitramento.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176529 Nr: 10523-28.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Marra da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177274 Nr: 11467-30.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Carvalho Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227269 Nr: 7204-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT, Roberto Ângelo de 

Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Lima, Hercules Tony Carneiro 

da Silva, Neidiana Santos Silva, Jaqueline Silva da Silva, Vanderley 

Marciano Lopes Silva, Altamiro Antonio Arruda, Claudemir Souza Dias, 

Divaldo Sousa de Oliveira, Abmael Silva da Silva, Isaque Santos Silva, 

Diana Maria Alcantara Barbosa, Fabricio da Silva Vaz, Alex Gomes Lopes, 

Leidiane Vieira Amorim, Maria de Oliveira Azambuja Contreira, Manoel José 

de Souza, Valquiria Francelina Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 Vistos.

Vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 298063 Nr: 1296-04.2019.811.0004

 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: Auto Eletrica BR Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos. Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal 

com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta por Auto Elétrica 

Br. Ltda em face do Estado de Mato Grosso. A fls. 19 e 27 foi determinada 

a intimação do autor para emendar a inicial, juntando documentos que 
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corroborassem a declaração de hipossuficiência ou o comprovante de 

pagamento das custas processuais. A requerente, por sua vez, se 

manteve inerte quanto à intimação de fl. 28, conforme certidão de fl. 29. É 

o relatório. Fundamento e Decido.Pode-se perceber que, devidamente 

intimado para comprovar o pagamento das custas processuais ou trazer 

aos autos documentos que corroborassem a declaração de 

hipossuficiência, o autor não realizou a diligência, o que remete a 

aplicação do art. 290 do Código de Processo Civil: Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.A propósito:AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO 

DO PROCESSO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de 

ingresso no prazo de 15 dias.O pedido de desistência postulado em 

momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para 

efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento 

de distribuição por falta de preparo., sendo descabida a condenação no 

pagamento das custas. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).Não havendo o pagamento 

das custas o feito não pode seguir caminho, ensejando o cancelamento da 

distribuição do processo. Isto posto, DETERMINA-SE o cancelamento da 

distribuição do feito, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, cancele-se a distribuição e arquive-se 

com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173000 Nr: 6151-36.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Cristina Gomes David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

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

General Carneiro - OAB:

 Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, de modo 

que condeno o Município de General Carneiro a indenizar Marta Cristina 

Gomes David na importância de R$8.000,00 (oito mil reais).Em vista a regra 

da causalidade e Súmula 326 do STJ, em que “na ação de indenização por 

dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca”, condeno o demandado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante previsão do artigo 85, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.As obrigações decorrentes da 

sucumbência, todavia, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

da justiça gratuita.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 21 de fevereiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 301491 Nr: 3119-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA 5 IRMÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Carmo Farias, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo improcedentes 

os pedidos em embargos de terceiro opostos por Agropecuária 5 Irmãos 

LTDA, com nova denominação social Agropecuária Farias Santos LTDA, 

em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Condeno o 

embargante a custas.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de costume.Traslade cópia desta sentença 

aos autos principais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 21 de fevereiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 58814 Nr: 2214-62.2006.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Torixoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida, Mariney Neves Dias Inez de Almeida, Eliana Figueiredo Inêz de 

Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974

 /2010 a abril/2012: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 97, § 

16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 

8.177/1991;c)a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros 

incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma 

simples, correspondentes a:i)0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja 

superior a 8,5%;ii)70% da taxa SELIC ao ano, mensal, nos demais casos, 

nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), 

combinado com a Lei n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 

convertida na Lei n. 12.703/2012.No que concerne aos juros 

compensatórios, os índices previstos são os seguintes, nos termos da 

tese fixada no julgamento da ADI 2332/DF:a)até 10/06/1997: 1% 

(capitalização simples), nos termos da Súmula n. 618/STF e Súmula n. 110 

do extinto TFR;b)11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), 

nos termos do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela MP n. 

1.577/97 e suas sucessivas reedições;c)a partir de 14/09/2001: 1% 

(capitalização simples), nos termos da ADI 2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e 

Súmula n. 408/STJ.Consiga-se, por oportuno, que as normas que tratam 

de regime monetário, incluindo as de correção monetária, tem natureza 

institucional e estatutária, insuscetíveis, inclusive, de disposição de 

vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando situações 

de execução (STF, Plenário, ADPF 77/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgado em 

16/5/2019).Esclareço, ainda, que as discussões de percebimento, pelo 

perito nomeado, de valor além daquele fixado pelo juízo, devem ser 

resolvidas em via adequada, haja vista que é incompatível com o rito de 

desapropriação determinado pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.Condeno o 

autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco 

por cento) do valor da diferença do imóvel, se houver (Art. 27, §1º do DEL 

nº 3.365/41).Sentença sujeita a remessa necessária.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro 

de 2020.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 631-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Onório

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSÉ CARLOS CORDEIRO GOMES - OAB:27.388, JOSICARMEM 

VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do peticionamento do exequente de folhas 289/290, certifico 

que o Precatório Requisitório da parte autora foi expedido em 05/09/2019, 

às folhas 277, e enviado via Sistema S.R.P. no dia 10/09/2019, conforme 

certidão de folhas 279.

Certifico também que, em razão da previsão contida no artigo 22, §§ 1º e 

2º, da Portaria n° 528/2019-GAB, de 15/04/2019, da Presidência do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, procedi a expedição do precatório 

requisitório da parte autora João Batista Honório, no valor homologado de 

R$ 220.588,45, informando no campo observação do S.R.P. (Sistema de 

Requisição de Pagamento), que o valor dos honorários contratuais deverá 

ser destacado do crédito da parte autora no valor de 30% do crédito 
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principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 631-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Onório

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSÉ CARLOS CORDEIRO GOMES - OAB:27.388, JOSICARMEM 

VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora (Ofício n° 

00901867/2019 de folhas 277) foi protocolado sob o n° 58994/2019 no 

TJMT – DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), numeração única: 

58994-77.2019.8.11.0000, devendo os interessados acompanharem seu 

processamento e andamento por meio do site www.tjmt.jus.br, clicando 

no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, Consultar Processos, 2º 

Grau.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249018 Nr: 5551-73.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA NOMINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Fundo 

Municipal de Previdência Socia- Barra-Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:7.255, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, HERMES TESEU 

BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20....111-B, LIDIANE FÁTIMA GOMES 

MORERA - OAB:15.784, MAYKON PEREIRA ARAUJO - OAB:20068/O, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Diante do exposto, na forma do artigo 487, II, do CPC, julgo extinto, com 

resolução de mérito, o feito que Argemira Nominato da Silva move em face 

do Município de Barra do Garças e Fundo Municipal de Previdência Social 

– BARRA-PREVI, ante a ocorrência de prescrição.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no 

importe de 10% do valor da causa, observando-se a gratuidade da 

justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176405 Nr: 10382-09.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferraz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176857 Nr: 10961-54.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta de Sousa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

de Mato Grosso - OAB:

 Salienta-se, por oportuno, que o entendimento aqui considerado não 

ofende a coisa julgada, porque a questão posta no processo de 

conhecimento diz respeito as perdas com a conversão do Cruzeiro Real 

em URV e a questão ora discutida cinge-se entorno da alegação da já 

absorção das defasagens pela nova base remuneratória instituída a partir 

da reestruturação da carreira. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunais pátrios: Diante do exposto, julgo extinto o processo em fase de 

liquidação de sentença por já ter sido regularizado a perda salarial. Sem 

custas. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 

2020. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177101 Nr: 11267-23.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178269 Nr: 125-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCB, Manoel Antônio Carreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 125-85.2014.811.0004 – Código: 178269

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Jerônimo Carreira 

Borges, representado por Manoel Antônio Carreira, em face do Estado de 

Mato Grosso.

 O executado, a fls. 154/157, informa o pagamento da integralidade do 

débito exequendo.

A fls. 160, o exequente requer o levantamento dos valores.

É o relatório.

A legislação processual dispõe que, havendo satisfação da obrigação, é 

imperativo ao juiz a extinção da execução, consoante artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Assim, em razão da quitação do débito, o que não mais justifica a 

continuidade da marcha processual, julgo extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se o competente alvará de levantamento.

Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179448 Nr: 1447-43.2014.811.0004

 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: Adma Soares de Souza Padilha, Aldacy Pereira de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 50 de 378



Sousa, Aline Assunção Rodrigues, Arnaldo Rodrigues de Souza, Cacilda 

Maria Louro, Carlos Alberto Cardoso dos Santos, Cleidialda Rodrigues de 

Souza, Deusélia Clara da Silva Oliveira, Elisângela Resende, Elizene 

Maracaípes de Oliveira Moura, Elza Gomes dos Santos Silva, Eurides da 

Silva Costa, Eugênia Silva Araújo Sousa, Evando Ferreira de Oliveira, 

Fidelma Campos Vieira, Hermina Martins da Silva, Ideny Aparecida de 

Oliveira Lima, Israelita Francisca Veloso Oliveira, Joaquim Silva de Souza, 

José Rezende Duarte, Jucelia de Souza Nunes, Jean Marc Brito Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

 Constata-se dos autos que as partes não cumpriram a determinação de 

folha 366, o que é possível observar com a inércia de ambas acerca da 

juntada de pareceres ou documentos elucidativos para dar 

prosseguimento ao feito.

 Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 510 do Código de Processo 

Civil, cabe às partes a apresentação de documentos na liquidação de 

sentença por arbitramento. Dessa forma, levando em consideração o 

julgamento de segundo grau e a não juntada de documentos necessários 

à liquidação de sentença, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179771 Nr: 1735-88.2014.811.0004

 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: Antonio Vieira Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se providências da parte autora no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245565 Nr: 3262-70.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Flores Lopes, Wellington Flores Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS J´NIOR - OAB:20.393

 Vistos.

Manifeste-se o exequente acerca do pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167511 Nr: 10323-55.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 Vistos.

Acerca do pedido retro, manifeste-se o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45598 Nr: 17-71.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Goialar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Supermercado Goialar Ltda.

 A fls. 167/168, a parte autora manifestou interesse em extinguir a 

presente ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída 

pelo executado, em razão deste ter satisfeito voluntariamente a obrigação 

pela via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

Com custas ao executado.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97746 Nr: 2735-65.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928-MT

 Vistos.

Acerca do pedido de extinção da execução em razão do pagamento, 

manifeste-se o executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153272 Nr: 4466-62.2011.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

OAB:MT 8.521, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

Intime-se o executado, na forma do artigo 523 e ss do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168534 Nr: 225-74.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etalivio Dias Frete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 
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da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Autos: 225-74.2013.811.0004 – Código: 168534

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Etalivio Dias Frete em 

face do Município de Barra do Garças.

A fls. 166/195, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, sob alegação de excesso de execução.

A fls. 198, o exequente concordou com os cálculos apresentados pelo 

executado.

É o relatório.

Tendo em vista que o exequente anuiu aos valores apresentados pelo 

executado a fls. 166/195, homologo-os.

Expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, devendo permanecer os autos em arquivo até a quitação.

Insta consignar que a atualização do débito será observada quando do 

pagamento ao credor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169421 Nr: 1500-58.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Macêdo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Autos: 1500-58.2013.811.0004 – Código: 169421

Vistos.

Certifique-se a serventia quanto ao cumprimento da decisão de fls. 256.

Se ainda não cumprida a determinação, expeça-se precatório/requisitório 

para a satisfação do débito já homologado, observando-se o percentual 

dos honorários advocatícios contratuais, como pleiteado a fls. 259/261.

Os autos permanecerão em arquivo provisório até a confirmação da 

quitação.

Insta consignar que a correção monetária será observada quando do 

pagamento ao credor, não havendo necessidade de as partes atualizarem 

o valor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176380 Nr: 10356-11.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 141.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 311816 Nr: 8932-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 Decisão

Autos de cód. 311816

 Trata-se de denúncia em desfavor de Cleidimar Rodrigues de Paula, 

nascido em 18.02.1985, filho de Maria Aparecida Rodrigues, natural de 

Jussara-GO, com endereço indicado na Rua Padre Lorenzoni, s/n, Bairro 

Jardim Novo Horizonte, nesta cidade, imputando-lhe fatos que se amoldam 

no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06

 Na denúncia de fls.01-D/01-F, constam os requisitos previstos no artigo 

41 do CPP.

 Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação é 

tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Do exposto:

 a) Proceda-se à notificação pessoal do réu, para oferecimento de defesa 

prévia, por escrito, por intermédio de defesa técnica no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, informando-o que se não o fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

b) Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04.10.2019

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 311816 Nr: 8932-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 Decisão

Autos de cód. 311816

1) Relatório

 Trata-se de denúncia em desfavor de Cleidimar Rodrigues de Paula, 

nascido em 18.02.1985, filho de Maria Aparecida Rodrigues, natural de 

Jussara-GO, com endereço indicado na Rua Padre Lorenzoni, s/nº, Bairro 

Jardim Novo Horizonte, Barra do Garças-MT, imputando-lhe fatos que se 

amoldam no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

 O acusado foi preso em flagrante delito em 06.06.2019 (fl. 02).

 Audiência de custódia ocorrida no dia 07.06.2019, conforme termo de 

assentada de fl. 102, ocasião em que foi homologada a prisão em 

flagrante e concedida a liberdade provisória a Cleidimar Rodrigues de 

Paula, devendo manter o endereço atualizado nos autos.

 Pela autoridade policial foram ouvidas as testemunhas Welligton Vitor 

Alvarenga Espíndola (fl. 03), Nayara Rodrigues Belo (fl. 05), Jackeline 

Sousa Cavalcante (fl. 06), Pablo Rangel Guedes de Jesus (fls. 58/59), 

Luan Henrique dos Santos (fl. 60), Regis Luz Rodrigues (fl. 61), Gerlan 

Carlos Cândido (fl. 92), e interrogatório do acusado Cleidimar Rodrigues de 

Paula (fls.12/13).

Constam no caderno inquisitorial BO n° 2019.170274, termo de apreensão 

(fl. 35), laudo de constatação (fls.52/54), laudo pericial (fls. 76/79) e 

relatório da autoridade policial (fls. 81/82).

 Foi oferecida a denúncia de fls. 01-D/01-F.

Oferecida a denúncia, foi determinada a expedição de mandado de 

notificação, nos termos do art. 55, e seguintes da Lei 11.343/06 (fl. 110).

 Através de advogado constituído, consta na fl. 122, apresentação de 

endereço atualizado. Certidão de fl. 126 atesta impossibilidade de 

notificação no acusado.

A defesa técnica constituída apresenta, nas fls. 127/128, resposta à 

acusação, sem alegações preliminares e reservando-se no direito de 
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analisar o mérito em momento oportuno.

 2) Da análise da resposta

O acusado, por intermédio de defesa técnica constituída, apresenta 

resposta à acusação em fls. 127/128, não alegando preliminares e 

reservando-se no direito de analisar o mérito em momento oportuno, ou 

seja, na instrução criminal.

 Foram arroladas pela defesa as mesmas testemunhas delineadas pelo 

Ministério Público nas fls. 01-D/01-F.

3) Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls.01-D/01-F;

 b) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23.03.2020 às 

16h15min (MT);

c) Cite-se pessoalmente o acusado; intime-se o Ministério Público e o 

Defensor, nos termos do art. 56, caput, da Lei nº. 11.343/06;

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 20.02.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 828-21.2011.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNO DOS SANTOS, Cpf: 29308089187, 

Rg: 0.319.167-2, Filiação: Zumira Conceição dos Santos e Juvetino Borba 

dos Santos, data de nascimento: 26/08/1963, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66 9228-7659. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 246,71 (Duzentos e quarenta e seis reais e 

setenta e um centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Deverá pagar ainda o valor 

correspondente a R$ 246,71 (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e 

um 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..

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2020

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 326519 Nr: 973-62.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Oliveira Rezende - 

OAB:OAB/GO 52.961

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

 Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 03 de março de 

2020, às 15h00min (horário do MT).

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar.

 Após, devolva com nossas homenagens.

Barra do Garças/MT, 6 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

FRANCISCO DE SOUZA COELHO, Data de Nascimento: 04/10/1963, 

Filiação: Tiago de Jesus Coelho e Josefa de Souza, Endereço: Atualmente 

recolhido na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT.

Advertências: O réu que devidamente intimado não comparecer na 

audiência terá sua revelia decretada.

Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 311812 Nr: 8930-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Santos Ribeiro, Nilson Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Costa da Silva - 

OAB:OABMT 24336

 REVOGO a prisão preventiva outrora decretada e concedo a LIBERDADE 

PROVISÓRIA em favor do acusado WALISSON SANTOS RIBEIRO, já 

qualificado nos autos, mediante as seguintes condições:a) deverá o réu 

comparecer a todos os atos do processo;b) para mudar de domicílio 

devera solicitar autorização prévia ao juízo;c) não se ausentar da 

comarca em que reside, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem 

autorização judicial;d) abster-se de contatar a vítima, devendo manter-se 

afastada dela no mínimo por 300 metros, bem como de seus familiares, 

sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone;e) deve se 

abster do cometimento de outras infrações penais.Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA em prol do réu WALISSON SANTOS RIBEIRO, cumprindo-se na 

forma da lei, salvo se por outro motivo tenha que permanecer 

preso.Advirto o requerente de que o não cumprimento das medidas 

ensejará a revogação do benefício concedido.Providencie-se o 

necessário para a solenidade designada nos autos.Notifique-se o 

Ministério Público e a Defesa acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188788 Nr: 9315-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lucas Nogueira, Flavia Lopes 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, 

Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, FERNANDO LUCAS 

NOGUEIRA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 982,81 (novecentos e oitenta e 

dois reais e oitenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 734,17 (setecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), 

referente às custas, e R$ 125,29 (cento e vinte e cinco reais e vinte e 

nove centavos), referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 

123,35 (cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 
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do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191163 Nr: 11149-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eusébio Via Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, EUSÉBIO VIA NETTO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.074,79 (mil e setenta e quatro reais e 

setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 679,10 (seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos), referente 

às custas, e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito 

centavos), referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205694 Nr: 7000-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONEY GOULART, Cpf: 27737098100, 

Rg: 2.297.98603, Filiação: Maria Aparecida Goulart e Bento da Rosa, data 

de nascimento: 01/05/1962, brasileiro(a), natural de Paraisópolis-MG, 

casado(a), comerciante, Telefone (66) 9206-4900. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 246,71 (Duzentos e quarenta e seis reais e 

setenta e um centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215408 Nr: 89-72.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia Pereira Marques, Luiz Sandro 

Pimentel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 

19.767, Renato Pimentel de Souza - OAB:88.597/RJ, Thiago Borges 

Andrade - OAB:MT 18.994

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA LUCIA PEREIRA MARQUES, Rg: 

1950903-0, Filiação: Sebastiana Pereira Marques, data de nascimento: 

11/08/1983, brasileiro(a), natural de São Félix do Araguaia-MT, solteiro(a), 

do lar, Telefone 66 9 9237-2445. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 224,90 (Duzentos e vinte e quatro reais e 

noventa centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Este Valor deverá ser pago 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.

 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, Melissa Rezende 

Borges, digitei.

Barra do Garças, 13 de janeiro de 2020

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-55.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO PEREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON EGUES DE BRITO OAB - RO4889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000455-55.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIANDRO 

PEREIRA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERTON EGUES DE 

BRITO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLEYNE EGUES SOARES SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON EGUES DE BRITO OAB - RO4889 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000456-40.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CRISLEYNE 

EGUES SOARES SILVA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON EGUES DE BRITO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 29 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-25.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERMINO KERN OAB - SC32218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIA RIBEIRO SANTANA (REU)

 

PROCESSO n. 1000457-25.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FLOR DO CARIBE 

MODA FEMININA EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO 

FERMINO KERN POLO PASSIVO: BIA RIBEIRO SANTANA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-10.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000458-10.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCELLO 

HENRIQUE MARQUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA POLO PASSIVO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000418-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BARROS DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Exequente para comparecer na Secretaria desta vara 

para retirar a Certidão de Divida expedida nos autos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001687-73.2018.8.11.0004 

Requerente: P. A. L. S. ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A Requerido: COMPANHIA THERMAS 

DO RIO QUENTE ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ALFREDO GOMES DE 

SOUZA JUNIOR - MG64862 Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 2 de março de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MENDES DOURADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, acerca da decisão que deferiu tutela antecipada 

(evento 19975006), bem como para comparecer(em) na audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 24/06/2019 às 16:00 (horário de Mato 

Grosso). ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada 

importará no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MENDES DOURADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1000954-73.2019.8.11.0004 

Requerente: DOMINGAS MENDES DOURADO ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - MT19105/O-O 

Requerido: BANCO PAN ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte para manifestar nos autos acerca da 

execução da sentença, no prazo de 05 dias, sob pena de remessa ao 

arquivo. BARRA DO GARÇAS, 2 de março de 2020 (Assinado 
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eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011271-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lucivaldo Souza costa (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de remessa ao 

arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000463-32.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ APARECIDO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS JOSE DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DOS SANTOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

FERNANDO FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000466-84.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VICTOR DOS 

SANTOS SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO POLO PASSIVO: FERNANDO FERREIRA DE SOUSA e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000467-69.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOABE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR HUGO 

FERNANDES VARJAO POLO PASSIVO: MAIZA DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000468-54.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-39.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000469-39.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOABE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR HUGO 

FERNANDES VARJAO POLO PASSIVO: MAIZA DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-09.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

ALESSANDRO GOMES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000471-09.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAIANI SILVA DE 

JESUS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-91.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 56 de 378



BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000472-91.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-76.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

ALESSANDRO GOMES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000473-76.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAIANI SILVA DE 

JESUS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000474-61.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAYMON SILVIO GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-61.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RONALDO 

MARTINS PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONALDO MARTINS 

PINTO POLO PASSIVO: SAYMON SILVIO GUIMARAES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 

Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002300-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANDALA MARIA CARDOSO MOREIRA OAB - MT24854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora para comparecer na 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

a fim de retirar o Alvará de Autorização nº 005/2020 expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 24/05/2019 Hora: 14:20/HORÁRIO DE MATO GROSSO 

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. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIENE CARLA BIANCHINI FERREIRA PEDRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-46.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA HELENA WEHREN (REQUERENTE)

JALAL GHALEB FAHD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA PARREIRA OAB - MT26945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. DA GUARDA - STUDIO FOTOGRAFICO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000475-46.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JALAL GHALEB 

FAHD e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO FERREIRA 

PARREIRA POLO PASSIVO: J. M. DA GUARDA - STUDIO FOTOGRAFICO - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-31.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA HELENA WEHREN (REQUERENTE)

JALAL GHALEB FAHD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA PARREIRA OAB - MT26945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. DA GUARDA - STUDIO FOTOGRAFICO - ME (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000476-31.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JALAL GHALEB 

FAHD e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO FERREIRA 

PARREIRA POLO PASSIVO: J. M. DA GUARDA - STUDIO FOTOGRAFICO - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 301643 Nr: 3197-07.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wyslla Kettely Leite Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

2. É sabido que para iniciar-se uma ação penal privada é imprescindível 

que ocorra o ajuizamento da queixa-crime no período 06 (seis) meses a 

contar da data em que o legitimado tomou conhecimento da pessoa do 

suposto autor do fato. Ocorre que, o delito em voga foi praticado em 

10.02.2019 e até o presente momento não foi ofertada a inicial acusatória, 

resultando na consequente decadência do fato típico em apreço.

3. Isto posto e observando o art. 38 do Código de Processo Penal aliado 

ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade dos fatos 

sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP).

 4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 6. Expeça-se o necessário.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 321298 Nr: 13731-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidson Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laura Rodrigues 

Bailão - OAB:22579-0

 Vistos, etc.

1. Aguarde-se a conclusão do inquérito policial, após vista ao douto 

representante do Ministério Público.

2. Junte-se certidão de antecedentes em nome do flagrado.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 299403 Nr: 1969-94.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Miranda, Kennedy Ferreira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado pela prática do delito tipificado no artigo 

180,§ 3º do Código Penal, consistente no crime de receptação culposa.

Verifica-se o cumprimento pelo autor do fato KENNEDY FERREIRA 

MIRANDA da condição imposta em transação penal, à fl.36.

 O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do acusado à fl. 

57.

É o relatório do essencial.

Compulsando os autos, observa-se às fls. 55/56 que o acusado cumpriu 

integralmente com as condições fixadas em transação penal.

 Diante disso, comprovado o cumprimento integral da transação penal 

proposta ao acusado, por vir aos autos comprovantes de pagamento da 

multa, torna-se imprescindível a declaração da extinção de sua 

punibilidade, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado se encerra 

com o integral cumprimento da pena imposta ao acusado.

Portanto, julgo extinta a punibilidade de KENNEDY FERREIRA MIRANDA, em 

virtude do cumprimento da transação penal, conforme disposto no artigo 

76 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 O pedido de restituição de veículo deverá ser autuado em apartado, nos 

termos do artigo 120, §2º do CPP.

Ato contínuo, deverá os autos do incidente de restituição do veículo serem 

encaminhados para o Ministério Público – art. 120, §3º do CPP.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 250276 Nr: 6398-75.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janne Adriana Schossler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE DOS SANTOS 

MOREIRA FERREIRA - OAB:19.350

 Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

2. Não obstante o Ministério Público tenha se manifestado pela realização 

de audiência preliminar, para ofertar a proposta de transação penal (fl. 

66), vejo que a prescrição, hipótese de extinção da punibilidade conforme 

prevê o Código Penal, que está relacionada à ideia de tempo e o seu 

transcurso, uma vez que atingido o limite legal, o Estado, detentor do ius 

puniendi, perde a pretensão de punir ou executar a pena em face do réu. 

Isso ocorre, segundo entendimento doutrinário encampado, em razão de 

quatro fundamentos políticos, quais sejam, o decurso do tempo leva ao 

esquecimento do fato; o decurso do tempo leva à recuperação do 

criminoso; o Estado deve arcar com sua inércia; e o decurso do tempo 

enfraquece o suporte probatório.

3. Nesse caminho delineado, tenho em vista que o lapso temporal 

decorrido atingiu o pico antevisto no Código Penal (art. 109, incisos), 

motivo exigível do reconhecimento a ser realizado por este juízo da 

supressão do direito de punir conferido ao Estado em razão das 

consequências de sua inatividade.

4. Destarte, atento à realidade fática do feito e às disposições ínsitas no 

art. 92 da Lei nº 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub 

judice com fulcro na sapiência extraída do art. 107, inciso IV jungida a do 

art. 109, inciso VI, ambos profetizados no Estatuto Repressivo.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 7. Expeça-se o necessário.

8. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Portaria

PORTARIA Nº 17/2020-DF

 GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, JUIZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS;

 RESOLVE

 NOMEAR o senhor RENAN DE MAGALHAES CASTRILLON BASSAN, 

portador da Cédula de Identificação nº 18680909 SSP/MT e do CPF nº 

018.722.171-50, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete II - PDA-CNE - VIII, do Gabinete da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 27 de fevereiro de 2020.

 Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Diretora do Fórum

em Substituição Legal

PORTARIA Nº 17/2020-DF

 GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, JUIZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS;

 RESOLVE

 NOMEAR o senhor RENAN DE MAGALHAES CASTRILLON BASSAN, 

portador da Cédula de Identificação nº 18680909 SSP/MT e do CPF nº 

018.722.171-50, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete II - PDA-CNE - VIII, do Gabinete da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 27 de fevereiro de 2020.

 Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Diretora do Fórum

em Substituição Legal

PORTARIA Nº 17/2020-DF

 GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, JUIZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS;

 RESOLVE

 NOMEAR o senhor RENAN DE MAGALHAES CASTRILLON BASSAN, 

portador da Cédula de Identificação nº 18680909 SSP/MT e do CPF nº 

018.722.171-50, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete II - PDA-CNE - VIII, do Gabinete da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 27 de fevereiro de 2020.

 Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Diretora do Fórum

em Substituição Legal

PORTARIA Nº 17/2020-DF

 GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, JUIZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS;

 RESOLVE

 NOMEAR o senhor RENAN DE MAGALHAES CASTRILLON BASSAN, 

portador da Cédula de Identificação nº 18680909 SSP/MT e do CPF nº 

018.722.171-50, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete II - PDA-CNE - VIII, do Gabinete da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 27 de fevereiro de 2020.

 Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Diretora do Fórum

em Substituição Legal

Sentença

Autos nº 4458-74.2014.811.0006

 Código: 167728

Denunciado: Roosevelt Ramsay Torres Junior

Vítima: Marilucy Silva

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, da Lei 9.099/95.

 Decido.

 O denunciado Roosevelt Ramsay Torres Junior está sendo imputada a 

prática do delito de ameaça, previsto no artigo 129 do Código Penal, o qual 

prevê verbis:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano"

Em relação à autoria, tanto nas informações colhidas em fase inquisitorial, 

bem como em juízo, verifica-se que inexistem provas que apontem a 

ocorrência delitiva em relação ao réu.

Verifica-se que as declarações tanto em fase Policial, quanto em Juízo, 

foram suficientes para comprovar que o réu agiu em legítima defesa, para 

proteger sua integridade física das agressões perpetradas pela Srª. 

Marilucy Silva, portanto, sendo o conjunto probatório inapto a lastrar sua 

condenação.

Ademais, a vítima afirma veemente que foi lesionada pelo acusado, 

explicando que o mesmo apertou seu pescoço e bateu sua cabeça contra 

a parede, entretanto, não há qualquer testemunha.

 No entanto, o laudo pericial (fls. 25/27) confirma o alegado pelo acusado, 

tanto na fase policial, quanto em Juízo, que o mesmo usou apenas das 

mãos para legitima defesa, não restando dúvidas.

Observo a ausência de substrato probatório seguro sobre a prática de 

lesão corporal.

É sabido que para a prolação de um decreto penal condenatório é 

indispensável prova robusta que dê certeza da existência do crime e seu 

autor.

Encerrada a instrução processual, tanto o i. Promotor de Justiça, quanto a 

Defesa do acusado, pugnaram em memoriais finais pela improcedência da 

ação penal, face à inexistência de provas contundentes o bastante para 

um édito condenatório, logo, entende-se que deva prevalecer e ser 

aplicado ao presente caso o princípio do "in dubio pro reo".

 "As declarações isoladas da vítima não são suficientes para a 

condenação do réu" (in DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, 

Renovar, 3ª ed., p. 504).

"Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada 

como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, 

exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para 

condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’. 

Deram parcial provimento. Unânime." (RJTJERGS 177/136).

POSTO ISSO, julgo improcedente a denúncia de fls. 89, para absolver o 

réu ROOSEVELT RAMSAY TORRES JUNIOR, brasileiro, casado, data de 

nascimento: 26/04/1969, filiação: Roosevelt Ramsay Torres e Acy Silva 

Torres, residente e domiciliado na Rua as Maravilhas, 1505, Bairro 

Cavalhada, nesta Comarca de Cáceres/MT, pela prática do delito previsto 

no artigo 129, do Código Penal, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do CPP.

Comunique-se a escrivania na forma determinada no capítulo 7, seção 16, 

norma 1, item III, da CNGC.

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, eis 

que foi absolvido.

P.R. Intimem-se e, após o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 

seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas 

atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu 

denúncia contra DEJANIL AIRES, brasileiro, convivente, data de 

nascimento: 30/11/1967, filiação: Daniel Aires e Maria Dodata da Silva, 

portador do RG nº 06842763 SSP/MT, residente e domiciliado no Sitio Meu 

Sonho, Assentamento Corixinha, Cáceres/MT, pela prática do delito 

previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98 pelos seguintes fatos delituosos:

 "No dia 07 de novembro de 2013, por volta das 13h00m, no sitio Meu 

Sonho, no assentamento Corixinha, na cidade de Cáceres/MT, o 

denunciado desmatou sem a devida autorização da autoridade 
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competente, além de usar máquina de esteira na atividade de leirar o 

desmate. No dia e local mencionados a guarnição da Polícia Militar 

Ambiental, enquanto realizava patrulhamento, encontrou o denunciado na 

prática delituosa, ou seja, em flagrante, solicitado à devida autorização, o 

proprietário o senhor Herrara Revollo Santos, não tinha.

Com a realização de busca na propriedade foi constatado o desmate de 

31 (trinta e um) hectares, sendo encontradas ainda 09 (nove) dúzias de 

lascas de 2,20 metros e 04 (quatro) palanques de 03 metros (depositário 

INDEA da Corixinha), aparentemente aroeira, tendo ainda 01 (uma) 

máquina esteira "D4E Cartepillar, amarela, nº 34000418/2474" (depositário 

Sr. Florizeu Portes Querubin, termo 111483), usado para enlear o 

desmate, 01 (um) trator "CBT nº de série 000675" (depositário Sr. 

Edenilson Aparecido Humberto, termo 111484), amarelo, com uma grade 

de 18 discos, usado para gradear a terra desmatada.

A peça acusatória foi instruída com Boletim de Ocorrência nº 2013.298604 

(fls. 08/09).

A denúncia foi devidamente recebida, conforme se infere da decisão 

encartada à fl. 31, na data de 23.04.2014.

O denunciado foi citado por meio de Mandado Judicial, assistido pelo ad. 

Defensor Público apresentou defesa (fl.62), à qual foi devidamente 

analisada e não sendo o caso de absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento designada o Ministério Público 

Estadual requereu a decretação da revelia do réu Dejanil Aires, haja vista, 

que o réu foi devidamente citado (certidão fl. 60).

Os memoriais finais do M.P. foram encartados às fls.107/111, pugnando 

pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu 

DEJANIL AIRES como incurso nas penas do artigo 38, "caput", da Lei nº 

9.605/98.

 A Defesa apresentou os memoriais finais, que a ação penal seja julgada 

improcedente com a consequente absolvição do réu, aplicando-se o 

princípio do "in dúbio pro reo", com arrimo no artigo 386, VI do CPP (fls. 

113/116).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal, objetivando apurar a responsabilidade criminal do 

réu DEJANIL AIRES, pela prática do delito tipificado no artigo 38, caput, da 

Lei nº 9.605/98, que prevêem, verbis:

"Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 

permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 

normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente."

Pois bem.

A materialidade restou comprovada através do Inquérito Policial nº 

2013.298604 acostado às fls. 08/09, Auto de Inspeção Sema (fls.10/11), 

Auto de Infração (fl.12) e Laudo Pericial nº 400.02.08.2014-0224 (fls. 

32/55).

Quanto à autoria delitiva está não restou comprovada vez que os 

depoimentos policiais em sede policial e em juízo, não coadunam com os 

relatos do boletim de ocorrência, uma vez que no boletim de ocorrência o 

acusado é indicado como funcionário daquele que alugou a máquina para 

o proprietário do sitio, e que estava a enlear o desmate e não desmatando. 

Já em juízo as policiais apontaram o denunciado como o autor do desmate.

Outrossim, infere-se que o denunciado é apenas funcionário contratado, 

sendo designado para "enlear" a mata já derrubada (fl. 08), sendo 

confirmado pelo proprietário (fl. 16) e o próprio denunciado, que o senhor 

Dejanil estava executando o trabalho de limpeza, e não de desmate.

A respeito da legalidade do desmate, o denunciado relata em termo de 

declaração (fl.22) que perguntou ao proprietário se ele tinha licença para a 

atividade, sendo informado que sim, e desta forma iniciou o trabalho de 

limpeza.

Pois bem, fica claro que o denunciado não praticou o delito tipificado no 

artigo 38, caput, da Lei nº 9.605/98, já que este não executou o ato de 

desmate, portanto, não ficou provado que o senhor Dejanil destruiu ou 

danificou floresta de preservação, como descreve o artigo.

Igualmente, não se pode presumir a autoria do delito, pois a presunção não 

é certeza, não podendo assim arrogar ao denunciado a autoria do delito.

Da mesma forma, o denunciado acreditava que estava seguindo a lei, vez 

que o proprietário o assegurou da legalidade (fls. 16 e 22), afirmando ter 

autorização para o desmate, portanto, no momento da conduta, o autor 

acreditava não ser ilícita, pois havia suposição de legalidade, por 

documento supostamente oficial.

Sendo assim, não há de se falar em conduto dolosa, pois o denunciado 

acreditava estar praticando conduta licita, sendo induzido ao erro.. A 

respeito da excludente de ilicitude, o Código Penal no § 1° do artigo 20, 

verbis:

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o 

dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

 § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas 

circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação 

legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é 

punível como crime culposo.

 Ainda em juízo as testemunhas Sebastião Dario de Oliveira e Mauro 

Benedito de Almeida, ambos Policiais Militares, não asseguram que o 

denunciado foi quem praticou o desmate, mas que estava na propriedade 

"mexendo" no trator esteira no momento em que a guarnição chegou ao 

local. (CDR fl. 106).

Assim, verifica-se a ausência probatória segura sobre a prática do crime 

realizado pelo denunciado Dejanil Aires.

Logo, não havendo provas capazes de imputar ao réu Dejanil Aires a 

prática do delito que lhe foi irrogado na denúncia, o mesmo deve ser 

absolvido, posto que, no âmbito criminal, a prova, para dar suporte a um 

juízo condenatório, há de ser certa e clara.

Nesse aspecto, precisas são as palavras do mestre Nelson Hungria:

 "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou 

certeza, e somente esta autoriza a sentença condenatória. Condenar um 

possível delinquente é condenar um possível inocente" (In Comentários ao 

Código Penal - Volume V - Pg. 59).

POSTO ISSO e por tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente a 

denúncia, para absolver o réu DEJANIL AIRES, brasileiro, convivente, 

tratorista agrícola, natural de Cáceres/MT, data de nascimento: 

30/11/1967, filiação: Daniel Aires e Maria Dodata da Silva, atualmente 

residente no Sitio Meu Sonho, Assentamento Corixinha, em conformidade 

com o que preceitua o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Desnecessária a expedição de Alvará de Soltura, uma vez que o réu 

encontra-se em liberdade.

Comunique-se a escrivania na forma determinada no capítulo 7, seção 16, 

norma 1, item III da CNGC.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, eis que 

foi absolvido.

P.R.I., e, após o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário

Às providências.

Quanto ao denunciado HERRARA REVOLLO SANTOS compulsando e 

analisando detidamente os autos, verifica-se que o(s) autor (a, as, es) do 

fato cumpriu(ram) integralmente as condições estabelecidas na audiência 

anteriormente, conforme se infere da certidão (fl. 117) emitida pelo 

Cartório da Quinta Vara.

POSTO ISSO, com fundamento no artigo 84, § único, da Lei nº 9099/95, 

julgo extinta a punibilidade com relação ao(a, as, aos) autor(a, as, es) do 

fato HERRARA REVOLLO SANTOS, via de consequência, declaro extinto 

o presente feito com relação ao(a, as, aos) mesmo(a, as, aos).

Dispensada a intimação do autor(a) do fato acerca da presente, conforme 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE, verbis: "é dispensável a intimação do 

autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade".

Após as formalidades legais, procedam-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivando-se o presente.

Cumpra-se. Às providências.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIR BATISTA, Cpf: 95243909149, Rg: 

14113163, Filiação: Celestrina Maria Batista e José Batista, data de 

nascimento: 19/08/1979, brasileiro(a), natural de Reserva do Cabaçal-MT, 

solteiro(a), téc em segurança do trabalho, Telefone 65/9926-8465. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Despacho: Vistos, etc.Chamo o feito a ordem quanto a decisão de fls. 101, 

vez que o feito é Crime Ambiental, rito ordinário.Proceda a citação editalícia 

do denunciado Leonir Batista, nos termos do artigo 361 do CPP.Após, 

decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao MP.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAURINO NETO 

FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 21 de janeiro de 2020

Eniele Regiani

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 971/CNGC

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIR BATISTA, Cpf: 95243909149, Rg: 

14113163, Filiação: Celestrina Maria Batista e José Batista, data de 

nascimento: 19/08/1979, brasileiro(a), natural de Reserva do Cabaçal-MT, 

solteiro(a), téc em segurança do trabalho, Telefone 65/9926-8465. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Chamo o feito a ordem quanto a decisão de fls. 101, 

vez que o feito é Crime Ambiental, rito ordinário.Proceda a citação editalícia 

do denunciado Leonir Batista, nos termos do artigo 361 do CPP.Após, 

decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao MP.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAURINO NETO 

FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 21 de janeiro de 2020

Eniele Regiani

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 971/CNGC

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001055-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. A. D. S. (REU)

J. W. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001055-07.2019.8.11.0006. AUTOR(A): ZORAIDE ALVES DOS SANTOS 

REU: JEFFERSON RODRIGO ALVES DA SILVA, JACKSON WILLIAN 

SANTOS DA SILVA Vistos. 1. 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, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. 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. 3. 

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. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001467-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001467-06.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ADILSON SILVA DO AMARAL 

RÉU: VANESSA DE SOUZA LARA Vistos etc. O autor apresentou 

impugnação à avaliação, sob o argumento de que não teriam sido 

informadas as benfeitorias realizadas ou detalhadas as características do 

imóvel (ID. 21247432). A requerida se manifestou contrariamente ao 

pedido, pugnando pela homologação da avaliação (ID. 22055872). Verifico 

que a avaliação realizada por Oficial de Justiça atendeu às prescrições do 

artigo 873 do Código de Processo Civil, tendo sido mencionadas as 

características do imóvel e justificada sua conclusão. Dessa forma, 

indefiro a impugnação e HOMOLOGO a avaliação do imóvel. Intimem-se as 

partes para apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, primeiro a parte autora. Após, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 05 de dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002735-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CHAVES MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VIEIRA MACEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1002735-27.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA 

CHAVES MACEDO Endereço: FAZENDA BIOS, KM 064, BR 070, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA APARECIDA VIEIRA 

MACEDO Endereço: FAZENDA BIOS, KM 064, BR 070, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença proferida nos autos supra 

identificado, que segue abaixo transcrita, conforme, 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). SENTENÇA: 

Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL 

DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de CURATELA PROVISÓRIA, 

ajuizada por ANA MARIA CHAVES MACEDO, tendo como interditanda 

MARIA APARECIDA VIEIRA MACEDO, já qualificados, pelos fatos e 

fundamentos descritos na peça inaugural. 2. Aduz a requerente que sua 

genitora foi diagnosticada com a patologia de demência (CID F02, F33, I10 

e N39.0), necessitando, assim, de cuidados especiais e ininterruptos, por 

não possuir condições de reger sua vida civil. 3. Com a inicial vieram 
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documentos. 4. Recebida a inicial, foi nomeada a autora como curadora 

provisória da interditanda, designando-se audiência de entrevista e, 

posteriormente, a realização de estudo psicossocial(ID 20189202). 5. 

Estudo psicossocial carreado aos autos (id 24406587). 6. Instado, o 

Ministério Público manifestou pela procedência do pedido (id 24982037). 

Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e DECIDO. 

7. Entendendo que o feito encontra-se devidamente instruído não havendo 

necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já juntada 

aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC. 8. Quadra enfatizar a desnecessidade 

de nomeação de curador especial, mormente tratar-se de procedimento de 

interdição não requerido pelo Ministério Público, o qual, na espécie, agiu 

em defesa do(a) interditando(a), senão vejamos o entendimento do C. STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO 

DE INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial. Assim, resguardados os interesses do interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial (arts. 1.182, § 1º, do CPC/1973 e 

1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 

REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)” 9. Cuidam-se 

os autos de pedido de Interdição c/c Curatela de Maria Aparecida Vieira 

Macedo, o qual sofre de demência, não possuindo, assim, capacidade 

para se auto gerir em caráter definitivo. 10. Importante destacar o teor do 

relatório psicossocial juntado aos autos: “[...] Pode-se concluir, no 

momento, baseando nas informações colhidas, observação e os CIDs 

apresentados, que a interdição se faz necessária, pois a Sra. Maria 

Aparecida Vieira Macedo revelou precisar de acompanhamento de 

terceiros para a execução das atividades básicas diárias e as de 

natureza civil, ficando evidenciado que seu estado físico e mental a 

incapacita para o exercício da vida civil. IV - CONCLUSÃO PSICOSSOCIAL 

Através da coleta de dados junto a realidade familiar, podemos concluir 

que a interditanda tem sido bem assistida quanto aos seus direitos e a 

requerente deu mostras de interesse e preocupação com o bem estar da 

interditanda. [...]” 11. A ausência de perícia médica não implica nulidade no 

processo, tendo sido constatado por meio de relatórios que o interditando 

necessita de cuidados especiais. 12. Nesse sentido, a seguinte 

jurisprudência: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

PRELIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA EM 

PARECER. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA MÉDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERDIÇÃO PARA TODOS OS 

ATOS DA VIDA CIVIL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. 

Preliminar. Possível dispensar a produção da perícia quando inexiste 

controvérsia a respeito dos documentos aportados aos autos e litígio 

sobre a interdição, além de haver provas suficientes acerca da 

incapacidade da curatelada. II. O Estatuto da Pessoa com Deficiência 

entendeu, em seu artigo 6º, conceder capacidade civil plena para todo e 

qualquer deficiente, com o escopo de promover a inclusão social. Nos 

termos da nova legislação, a pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial , de acordo com o artigo 2º, não deve ser mais tecnicamente 

considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta 

a plena capacidade civil, nos termos dos artigos 6º e 84. Entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de uma dissociação 

necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da 

incapacidade. Curatela que afetará apenas os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto, conforme previsto no artigo 85, caput e § 1º, 

da Lei n. 13.146/2015. Inviabilidade da pretensão do Ministério Público em 

ver ampliada a extensão da curatela, para fins de alcance de todos os 

atos da vida civil, à vista da restrição legal imposta e para restarem 

assegurados direitos mínimos à interditanda, mormente sobre questões 

pessoais. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70076894476, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 02/08/2018).” 13. No caso, estão 

sujeitos à curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, com redação 

da Lei 13.146/2015, aqueles que por causa transitória ou permanente não 

puderem exprimir sua vontade, o que foi constatado nos autos. 14. Assim, 

justifica-se a submissão do interditando aos termos da curatela, nos 

termos do art. 85 da Lei 13.146/15, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. A curatela por outro lado não implicará declaração 

de incapacidade civil, haja vista que não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º, do CC, não havendo nos autos elementos que demonstrem a 

incapacidade relativa do interditando por impossibilidade de expressão da 

vontade (art. 4º, III, do CC). 15. Deste modo, o pedido se encontra de 

acordo com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e 

artigo 747 do Código de Processo Civil, conforme documento juntado nos 

autos (id 18390927), não havendo nenhum fato que impossibilite o 

reconhecimento do pedido inicial. 16. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, submetendo MARIA APARECIDA VIEIRA MACEDO à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais e negociais a ser exercida por 

ANA MARIA CHAVES MACEDO, de quem se exigirá, caso contraia 

obrigações em nome do(a) interditado(a), a respectiva autorização judicial. 

17. A curatela abrangerá atos de disposição patrimonial, demandar e ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

praticar atos de administração de seu patrimônio. 18. A curatela 

permanecerá por período indeterminado, salvo se cessada a causa que a 

determinou. 19. Frente ao disposto no art. 755, §3º do Código de Processo 

Civil a presente sentença deverá ser inscrita no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Naturais e publicada na rede mundial de computadores no sítio 

do Tribunal que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, 

onde permanecerá por 06 meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão 

oficial por 03 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os 

nomes da(o) curatelada(o) e do(a) curador(a), os limites da curatela, a 

causa da curatela, constante do relatório que consta nos autos, bem como 

os atos que o mesmo poderá praticar autonomamente, tais como de 

exercer direitos sexuais reprodutivos, de decisão sobre filhos, 

planejamento familiar e direito ao voto. 20. LAVRE-SE o termo de curatela 

definitiva. 21. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 22. Custas pela parte 

autora (art. 88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 23. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 24. Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 25. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. 

CUMPRA-SE, providenciando e 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, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 2 de março de 2020. JACKLINE MÁRCIA 

DIAS TINGO 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006583-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. O. (EXEQUENTE)
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I. V. N. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. D. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006583-56.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: I. V. N. D. C., ADRIANE NUNES 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: SÉRGIO DIVINO DA CUNHA Vistos. 1. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Isabelly Vitória Nunes, 

representada por sua genitora Adriane Nunes de Oliveira, em desfavor de 

Sérgio Divino da Cunha, todos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes (SPC e SERASA), registro que é procedimento devidamente 

autorizado pelo regramento reservado à espécie. 3. Com efeito, tal 

procedimento encontra-se expressamente autorizado pelo disposto no art. 

782, §3º, do Código de Processo Civil, pelo qual foi facultado ao 

Magistrado “determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes”, desde que haja requerimento da parte. 4. Demais disso, foi 

pacificado pelo excelso Supremo Tribunal Federal que os cadastros de 

inadimplentes servem para simples consulta, sendo a inclusão um ato 

meramente informativo sem repercussão sobre direitos ou interesses de 

terceiros, conforme se observa no seguinte julgado: DISPOSIÇÕES 

ANÁLOGAS A PRESENTE, VERTIDAS POR MEIO DO DECRETO N. 1.006, 

DE 9 DE DEZEMBRO DE 19 93, FORAM CAUTELARMENTE APRECIADAS 

POR ESTE PLENÁRIO, QUANDO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA N. 

1.155 E N. 1.178, EM SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1995. O ART. 3 

DO MENCIONADO DECRETO, QUE ESTATUIU A CONSULTA AO CADIN, EM 

MOLDES SEMELHANTES AO ORA IMPUGNADO ART. 6 DA MEDIDA 

PROVISÓRIA N. 1.44296, TEVE A SUSPENSÃO, POR MAIORIA, 

INDEFERIDA, VENCIDOS OS EMINENTES MINISTROS MARCO AURÉLIO E 

CELSO DE MELLO. PREVALECEU, ENTAO, O ENTENDIMENTO DE QUE 

SIMPLES CONSU LTA, AO CADASTRO, E SIMPLESMENTE ATO 

INFORMATIVO, DE ESTRITA RESP ONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS QUE 

COLHEM AS INFORMACOES, SEM REPERCUSSA O SOBRE DIREITOS OU 

INTERESSES DE TERCEIROS. (...) (ADI 1.454MC, REL. MIN. OCTAVIO 

GALLOTTI, JULGAMENTO EM 19696, DJ DE 31801). RESPALDANDO ESSE 

ENTENDIMENTO EIS A JURISPRUDENCIA, IN VERBIS: "MANDADO DE 

SEGURANÇA. DIVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCLUSAO NO 

SERASA. POSSIBILIDADE. 1. E POSSIVEL A INCLUSAO DE DEBITOS DE 

NATUREZA TRIBUTÁRIA INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NOS CADASTROS 

DE PROTEÇÂO AO CREDITO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA COBRANCA 

MEDIANTE EXECUÇÃO FISCAL. 2. HIPOTESE EM QUE A IMPETRANTE NAO 

QUESTIONA O DEBITO EM SI, MAS APENAS SUA INCLUSAO NO SERASA. 

3. RECURSO ORDINARIO NAO PROVIDO."(SJT, 2 TURMA, MIN. HERMAN 

BENJAMIN, RMS 31859 / GO, DJ E 01/07/2010)"MANDADO DE 

SEGURANÇA. INSCRICAO NO SERASA. DIVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. 

AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURA NCA DENEGADA. 1. 

SEGUNDO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, "E POSSIVEL A INCLUSAO DE DEBITOS DE NATUREZA 

TRIBUTARIA INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÂO AO C REDITO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA COBRANCA 

MEDIANTE EXECUÇÃO FISCAL" (RMS 31.859/GO, REL. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE 1/7/2010). 2. ASSIM, O ATO DE 

INSCRICAO DOS IMPETRANTES NO CA DASTRO DO SERASA SE DEU, 

REGULARMENTE, CONFORME AS DISPOSICOES DA LEGISLACAO 

ESTADUAL E DECORREU, DIRETAMENTE, DO INADIMPLEMENTO D E 

OBRIGACAO TRIBUTÁRIA, QUE FOI DISCUTIDA EM REGULAR 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. 3. E DO 

DIRETOR/ADMINISTRADOR O ONUS DE DEMONSTRAR QUE NAO SE 

ENQUADRA NA HIPOTESE LEGAL DE RESPONSABI LIDADE TRIBUTÁRIA, 

NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO PELA PRIMEIRA S ECAO DO STJ, NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.104.900/ES, DE RELATORIA DA MINISTRA 

DENISE ARRUDA E QUE FOI REALIZADO NA SISTEMATICA DO ART. 543-C 

DO CPC. 4. AUSENTE O DIREITO LIQUIDO E CERTO DOS IMPETRANT ES, 

HA DE SER DENEGADA A SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA". 

(TJGO -1A CÂMARA CIVEL, RELATOR DR. CARLOS ROBERTO FAVARO, 

DJ 1689 DE 12 /12/2014).” (Grifei) 5. Assim, perfeitamente possível o 

cadastro em Órgãos de Proteção ao Crédito a partir de dados públicos 

(divida ativa), razão pela qual DEFIRO o pedido da exequente formulado 

em ID nº 27343619 e DETERMINO que seja anotado o débito executado em 

nome de SÉRGIO DIVINO DA CUNHA (CPF nº 040.731.231-57), junto ao 

SPC e SERASA. 6. Considerando que a exequente ainda está localizando 

bens do executado passíveis a penhora, DEFIRO o pedido formulado (ID nº 

27343619) e CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para que informe nos 

autos os referidos bens para penhora. 7. Em seguida, decorrido o prazo, 

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens passíveis a penhora, sob pena de suspensão. 8. Após, devidamente 

certificado, desde já DETERMINO a suspensão do processo (art. 921, §1º 

do CPC) e ARQUIVAMENTO, termo a quo do prazo da prescrição 

intercorrente. Contudo, PODERÁ SER DESARQUIVADO A QUALQUER 

TEMPO, enquanto não operada a prescrição, INDICANDO-SE BENS 

PENHORÁVEIS. 9. Diversamente, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

REMETA-SE à conclusão. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234498 Nr: 4190-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADIEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSCS, NFDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES 

LACERDA SILVA - OAB:22.281 MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido Luiz 

Fernando da Costa Surubi contra a sentença de fls. 22/23, que julgou 

procedente a pretensão ministerial, aplicando multa aos requeridos, sob o 

argumento de que a defesa não fora intimada para a apresentação de 

alegações finais.

Em detida análise aos autos, entretanto, verifico que a sentença proferida 

por este Juízo decretou a revelia do requerido Luiz Fernando da Silva 

Costa, em razão da intempestividade da contestação apresentada, 

consoante certificado às fls. 15.

 Portanto, tratando-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, II, do CPC, é certo que o rito procedimental não prevê a 

apresentação de memoriais finais.

Posto isso, ausente omissão ou contradição na sentença, REJEITO os 

embargos de declaração interpostos, mantendo-se incólume a referida 

decisão e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos.

Anote-se no sistema processual o advogado do requerido Nicolas Ferreira 

da Cruz.

Intimem-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164886 Nr: 2006-91.2014.811.0006

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R, MEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:27.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, José 

Krominski - OAB:10896, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos etc.

Intime-se a apelada a apresentar contrarrazões de apelação no prazo 

legal.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255356 Nr: 7894-65.2019.811.0006
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 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEY CARLOS DE PINHO LIBORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENI APARECIDA DE 

OLIVEIRA LEMES - OAB:24.044 MT

 Vistos etc.

 Intime-se a advogada do requerido para que aponha a assinatura na 

contestação de folhas 19/21, no prazo de 48 horas, sob pena de 

desentranhamento.

Após, com a assinatura, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

 Em caso negativo, à conclsuão.

Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1546-85.2006.811.0006

 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: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado CLAUDIO PALMA DIAS, da certdião do Sr. Oficial de Justiça de 

fls. 81 a seguir transcrita: "Certifico eu, Lucila Corrêa Mendes, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO da 1ª vara 

desta comarca, cód. 52361, mandado 250343, que dirigi-me à Rua dos 

Carvalhos nº 23 Cohab Nova e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR 

EDWALDO RIBEIRO, informação da vizinha que ele foi embora há mais de 

10 (dez) anos, o imóvel pertence a outra pessoa."

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178382 Nr: 1221-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFS, SMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora a manifestar sobre as certidões de fls. 55 e 61 

diligências negativas com relação aos requeridos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001914-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER FERNANDES FIDELIS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

NESTOR FERNANDES FIDELIS (HERDEIRO)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (HERDEIRO)

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO BAGATELLI GONCALVES OAB - MT21452-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001914-28.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS INVENTARIADO: WALTER 

FERNANDES FIDELIS Vistos, etc. Procedeu-se a abertura de inventário e 

partilha dos bens deixados pelo de cujus Walter Fernandes Fidelis, 

proposta pela Sra. Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis, na 

qualidade de viúva meeira. A Requerente e o de cujus eram casados sob 

o regime da comunhão universal de bens, subsistindo dois herdeiros, 

filhos em comum do casal, sendo eles Geraldo Fernandes Fidelis Neto e 

Nestor Fernandes Fidelis. A abertura do inventário foi deferida e a autora 

foi nomeada inventariante, conforme ID n. 3075885. As primeiras 

declarações aportou aos autos no ID n. 5551661. Veio aos autos pedido 

de conversão de inventário em arrolamento sumário, com apresentação de 

plano de partilha. É a breve síntese. Decido. Tratando-se de inventário pelo 

rito sumário o art. 659 do Código de Processo Civil estabelece a 

homologação de plano pelo juiz da partilha amigável, vejamos: “Art. 659. A 

partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.” 

Desse modo, torna-se possível a imediata conclusão do processo, com 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, considerando o 

cumprimento dos requisitos dispostos no art. 660, do CPC. Insta ainda 

destacar o disposto no art. 662, do mesmo diploma legal, segundo o qual 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Por oportuno, menciono ainda o seguinte precedente: “O Código 

de Processo Civil de 2015, buscando simplificar o procedimento de 

arrolamento sumário, permitiu que o reconhecimento dos tributos 

incidentes sobre a transmissão causa mortis viessem a se dar 

posteriormente ao trânsito da sentença homologatória, intimando-se o 

fisco para o lançamento administrativo. Inteligência do art. 659, § 2º do 

CPC/2015. Aplicação do Preceito Legal de forma extensiva ao 

procedimento de alavará, uma vez que seu rito é juridicamente ainda mais 

simplificado. RECURSO PROVIDO.” (TJSP – AI: 2012179120198260000 SP 

2012171-91.2019.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles; Data de 

Julgamento: 2/05/2012, Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data 

de julgamento: 26/06/2019). Aliás, nesse sentido bem explica o douto 

jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611). Ademais, eventual interesse do FISCO está assegurado, 

considerando a determinação a seguir, condicionando o registro do formal 

de partilha a comprovação de pagamento ou isenção de eventuais 

impostos/tributos. Ante o exposto e com fundamento no art. 2.015 do 

Código Civil, HOMOLOGO por sentença o plano de partilha apresentado no 

ID n. 28792068, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, salvo 

erro, omissão e eventual direito de terceiro. E ainda, considerando as 

informações prestadas no plano de partilha, procedo a alteração do valor 

dado à causa a importância de R$ 4.264.047,09 (quatro milhões, duzentos 

e sessenta e quatro mil, quarenta e sete reais e nove centavos), para fins 

de pagamento das custas/taxas judiciais, tendo em vista que diante do 

patrimônio partilhado não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Decorrido 

o trânsito em julgado, e, desde que comprovado o pagamento das custas, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação, e/ou alvará(s), ficando ainda condicionado o registro à 

comprovação de isenção ou pagamento de tributos, e quanto à 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Federal, Estadual e 

Municipal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

art. 662 do CPC, bem como da Lei 6.015/73, art. 143. Procedam-se, ainda, 

as retificações e anotações necessárias, em relação à conversão para 

arrolamento sumário. Atendidas as determinações supra, cientifiquem a 
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Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas e taxas judiciais nos 

termos da lei. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. 

Publique-se e Registre-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 2 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005583-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes autora/requerida, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que compareçam com seus clientes na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 26 de maio de 2020 às 

13:30hs, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerido 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, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. Cáceres/MT, 02 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006578-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/05/2020 as 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003595-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO IMPULSIONAMENTO PARA 

CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação interposta pela parte apelante 

é tempestiva (29320491). Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade 

de que a parte apelada, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 02 de março 

de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006192-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DO CARMO - ME (REU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005878-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINA ELIAS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE RIBEIRO DE CAMPOS (REU)

VALDENIR RIBEIRO DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

25/05/2020 as 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000690-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000690-16.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANA PAULA ALVES GARCIA Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código 

de Processo Civil, intimo o autor para que emende a petição inicial nos 

seguintes termos: - Verificando a planilha do cálculo da dívida (id. 

29670743) observa-se em relação as parcelas vincendas que não houve 

o necessário abatimento dos juros relativos ao total da dívida antecipada. 

Portanto o cálculo da obrigação, e consequentemente o valor da ação 

deverão ser retificados; - Após a atualização dos valores deverá ainda 

ser recolhido o valor das custas iniciais. Para tanto, anoto o prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de Fevereiro 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000691-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000691-98.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

NATANAEL ALVES DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, intimo o autor para que emende a petição inicial 

nos seguintes termos: - Verificando a planilha do cálculo da dívida (id. 

29676193) observa-se em relação as parcelas vincendas que não houve 

o necessário abatimento dos juros relativos ao total da dívida antecipada. 

Portanto o cálculo da obrigação, e consequentemente o valor da ação 

deverão ser retificados; - Após a atualização dos valores deverá ainda 

ser recolhido o valor das custas iniciais; - Deverá ainda o autor esclarecer 

a razão pela qual a notificação para fins de constituição em mora do 

devedor foi entregue em endereço diverso daquele informado no contrato 

(vide AR no id. 29675733 - Pág. 6 e contrato no id. 29675730 - Pág. 2), e 

ao esclarecer a questão deverá ainda pontuar sobre a validade da 

notificação neste caso para os fins da legislação de regência. - Por fim, 

anoto que inexiste exposição fundamentada ou mesmo pedido no sentido 

de que esta ação tramite em “segredo de justiça” (art. 189, I a IV do CPC), 

razão pela qual retiro o impedimento de publicidade deste processo. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 28 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000676-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO ANSELMO BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TISSALEIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000676-32.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: AMARO ANSELMO BISPO REQUERIDO: TISSALEIA LTDA - 

ME 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, 28 de Fevereiro de 2.020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000698-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000698-90.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ADAILTON DA SILVA 

PERES 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, 28 de Fevereiro de 2.020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000692-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DE SOUZA LIMA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000692-83.2020.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SOUZA REU: JOAQUIM DE SOUZA 

LIMA Vistos, etc. Cuida-se de usucapião proposto por Maria das Graças 

Ferreira de Oliveira em face de Joaquim de Souza Lima. Nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, faculto à parte autora emendar a inicial 

em 15 dias, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos. I – 

acrescentar à sua qualificação a sua profissão (art. 319, inciso II, do 

CPC); II - com fulcro no art. 99, §2º, do CPC, comprovar a impossibilidade 

de arcar com o pagamento das custas, considerando que além de não ter 

informado sua profissão, não trouxe qualquer documento que 

comprovasse sua renda e/ou pudesse afirmar a alegada incapacidade 

econômica para pagamento das despesas processuais; Nesse aspecto, é 

preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais (art. 98, caput), a 

comprovação de hipossuficiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, fixo o prazo de 15 dias para emenda da 

inicial e saneamento das irregularidades descritas, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos para 

análise. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006287-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GOMES DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006287-97.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MATHEUS GOMES DE SOUSA FERREIRA REQUERIDO: 
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YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO COSTA Conforme arquivo em 

anexo a Requerida teve a sua falência decretada. Cite a Requerida, na 

pessoa do Administrador Judicial, sendo: WALD, ANTUNES, VITA, LONGO 

E BLATTNER ADVOGADOS, CNPJ/MF nº 29.550.787/0001-47, com sede 

na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 8º andar, Conj. 81, Itaim 

Bibi, CEP: 04543-906, São Paulo/SP, e com filial na Av. Almirante Barroso, 

nº 52, 2402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20031-918, email 

waldrj@wald.com.br, representada pela Drª Samantha Mendes Longo, 

OAB/RJ 104.119 Cáceres/MT., 28 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000391-44.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LAZARA EUDALIA 

DOS SANTOS, MARCIA MARIA MOTA Vistos etc. Considerando que a 

manifestação da devedora contida no id. 29664727 suscita fato novo em 

oposição aos atos de constrição pendentes de cumprimento neste feito, 

hei por bem intimar a parte exequente a se manifestar quanto a questão 

suscitada no prazo de 15 (quinze) dias, conforme orientação disposta nos 

arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, retorne 

imediatamente concluso. Cáceres/MT., 28 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001261-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001261-55.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDERLEY GUILHERME REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos e etc... Defiro o prazo solicitado, 

intime as partes para apresentarem as Alegações Finais em 15 (quinze) 

dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001426-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURILEU LUIZ DA SILVA (REU)

ILZA CORREA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001426-68.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS, MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA 

SILVA REU: LAURILEU LUIZ DA SILVA, ILZA CORREA DA SILVA Vistos, 

etc... Cuida-se de ação de usucapião proposta por Benedito Rodrigues de 

Campos e Maria Benedita da Silva em face de Laurileu Luiz da Silva e Ilza 

Correa da Silva aduzindo, em síntese, que há mais de 18 anos exercem 

posse mansa, pacífica sobre um imóvel urbano, qual seja, lote 04 da 

quadra 05, registrado sob a matrícula de nº 13.143, fls. 204, L 2-J-2, com 

área de 425m², local onde estabeleceram sua residência. Em razão disso, 

pleiteiam a procedência dos pedidos com o reconhecimento do direito de 

usucapião sobre o imóvel objeto dos autos e, transitada em julgado a 

sentença, que seja expedido o competente mandado de registro ao 

cartório. Com a inicial (id. 18047022) vieram documentos (ids. 18047022, 

18047024, 18047025, 18047026, 18047029, 18047032, 18047036, 

18047037, 18047037). Os requeridos foram devidamente citados (ids. 

19095086 19546186 e 19546391), tendo o réu Laurileu comparecido à 

audiência de conciliação e concordado com o pedido inicial (id. 20666169). 

Não obstante, foram cumpridos os demais requisitos inerentes ao 

procedimento e usucapião, sendo citados os terceiros interessados e 

réus ausentes e incertos (ids. 21572366 e 22478993), citados os 

confinantes, bem como notificadas as Fazendas Públicas (ids. 22328340 

22608752 e 25074392). O feito está, em tese, apto para sentença. 

Contudo, verifico que do termo de audiência de conciliação (id. 20666169), 

não consta anuência da requerida Ilza Correa da Silva. Na hipótese, 

considerando a existência de litisconsórcio passivo necessário 

(art.73,§1º, inciso I, do CPC), impossível a homologação do 

acordo/reconhecimento do direito sem a anuência de ambos os 

requeridos. Sendo assim, intimem-se os autores para que colham a 

anuência da demandada Ilza Correa da Silva quanto aos termos do acordo 

firmado em audiência de conciliação, considerando que também figura 

como titular de domínio do imóvel, além de ser cônjuge do outro 

proprietário, porquanto, litisconsorte necessário nos autos. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 28 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006795-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Veridiana Francisca de Paula (REU)

Regiane Rabelo de Paula (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006795-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSA MARIA DA SILVA REU: REGIANE RABELO DE PAULA, VERIDIANA 

FRANCISCA DE PAULA Vistos etc. Visando complementar a intimação 

anterior para que melhor se adapte ao que havia sido determinado no 

despacho contido no id. 25012681 - Pág. 1 intimo tanto a parte autora 

como a requerida para que tomem conhecimento e se manifestem sobre 

os novos documentos juntados ao processo, podendo, inclusive, 

conforme anotado no despacho, aditar o rol de testemunhas. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso para a 

designação de nova data para a audiência de instrução. Cáceres/MT., 19 

de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))
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PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

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 REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Vistos etc. Intime a parte Requerida para que tomem 

conhecimento e se manifeste em relação aos documentos juntados nos 

ids. 21614318 - Pág. 1 e ss., 22131730 - Pág. 1 e ss. e 22605119 - Pág. 1. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 28 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007110-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO NILSON TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ORLANDO NILSON TONIN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do 

art. 9° do CPC, intimo a parte requerida para que se manifeste em relação 

ao pedido formulado pela parte autora em sua última manifestação. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 

de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (REU)

SOLANGE CARDOSO (REU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000020-80.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Reitere-se a 

intimação do perito para o início dos trabalhos e entrega do laudo no prazo 

de 10 (dez) dias. Em sendo apresentado o laudo, intimem-se as partes 

para que sobre ele se manifestem em 15 dias. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT. 01 de março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003097-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YENAN GUARIM DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003097-29.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: YENAN GUARIM DE FRANCA Apenas a Justiça Federal 

apresentou resposta a este Juízo (vide id. 25648600 - Pág. 1). A 

Secretaria desta vara também providenciou a juntada da certidão criminal 

da Justiça estadual (id. 25027707 - Pág. 1). Este juízo nesta ocasião 

realizou pesquisa junto ao sítio da Polícia Federal e logrou acesso a 

certidão de antecedentes daquele departamento em relação a pessoa do 

autor (vide documento em anexo). Portanto está pendente a resposta 

requisitada à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (instituto de 

identificação). Reitere-se anotando o prazo de 10 dias para a resposta. 

Em sendo respondido, colha-se a manifestação do Ministério Público no 

prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 01 de março de 

2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006579-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS OAB - SP137856 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO OAB - SP155577 (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA 

LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (PERITO / INTÉRPRETE)

HELIO COSTA FILHO OAB - MT14090-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006579-53.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA, VALMIR MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA 

Em substituição nomeio o(a) médico(a) Dra. HÉLIA APARECIDA VEXEL 

FONTES, com endereço profissional AV. MARIO PALMA, 268 1504 - 

JARDIM MARIANA. Cuiabá-MT Cep: 78040-640. Intime-se o perito para que 

fique ciente de seu encargo. Cumpram-se os expedientes conforme as 

indicações contidas no despacho de id. 22199745. Cáceres/MT., 01 de 

março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004306-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004306-33.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Cuida-se de ação de 

revisão de contrato, tendo por objeto cinco contratos os quais sintetizo 

adiante: - CONTRATO I (N° 041760009322 – 15.12.2017): Número de 

parcelas: 12; valor individual da parcela: R$251,20; valor do crédito: 

R$1.231,53; custo efetivo total das parcelas: R$3.014,40; Vencimento da 

primeira parcela: 04/01/2018; vencimento da última parcela: 05/12/2018. 

Taxa de juros mensal 18,50%; taxa anual: 666,69%; - CONTRATO II (N° 

041760009957): Número de parcelas: 12; valor individual da parcela: 

R$311,62; valor do crédito: R$1.442,51; custo efetivo total das parcelas: 

R$3.739,44; Vencimento da primeira parcela: 04/04/2018; vencimento da 

última parcela: 07/03/2019. Taxa de juros mensal 18,87%; taxa anual: 

696,29%; - CONTRATO III (N° 041760021367): Número de parcelas: 12; 

valor individual da parcela: R$525,00; valor do crédito: R$2.238,09; custo 

efetivo total das parcelas: R$6.300; Vencimento da primeira parcela: 

05/12/2018; vencimento da última parcela: 05/11/2019. Taxa de juros 

mensal 22,55%; taxa anual: 1.047,88%; - CONTRATO IV (N° 

041760021563): Número de parcelas: 12; valor individual da parcela: 

R$600,00; valor do crédito: R$2.576,90; custo efetivo total das parcelas: 

R$7.200; Vencimento da primeira parcela: 04/01/2019; vencimento da 

última parcela: 04/12/2019. Taxa de juros mensal 22,49%; taxa anual: 

1.040,92%; - CONTRATO V (N° 041760022080): Número de parcelas: 12; 

valor individual da parcela: R$431,70; valor do crédito: R$1.891,33; custo 

efetivo total das parcelas: R$5.180,40; Vencimento da primeira parcela: 

07/03/2019; vencimento da última parcela: 05/02/2020. Taxa de juros 

mensal 22,79%; taxa anual: 1.074,61%. Ocorre que uma questão chamou 

a atenção deste Juízo e deve ser melhor esclarecida pelas partes. É que o 

contrato IV de n. 041760021563 tem a informação de que o crédito total 

seria de R$2.576,90, mas que o valor liberado à autora seria de apenas 

R$986,02. Já o contrato V de n. 041760022080 tem a informação de que o 

crédito total foi de R$1.891,33, mas que o valor liberado à autora teria sido 

de apenas R$30,00. Além disso, a parte ré trouxe em sua contestação a 

informação de que todos os contratos teriam sido liquidados mediante 

acordo. Pois bem. Diante dos apontamentos acima, intimo as partes para 

que no prazo de 15 dias esclareçam os seguintes questionamentos: - 

entre os contratos celebrados entre as partes o crédito de algum deles 

serviu para a amortização/liquidação de saldo devedor de contrato 

precedente também objeto desta ação? - Quanto aos acordos informados 

na contestação que resultaram na amortização/liquidação de contratos, 

qual a taxa de juros empregada no momento da amortização? Quais os 

critérios ou parâmetros utilizados para o apontamento dos valores 

suficientes para a liquidação dos contratos em forma 

antecipada/renegociada? - Quais os valores efetivos totais pagos pela 

autora por cada contrato objeto desta ação? E em qual período de cada 

contrato houve a efetivação de acordo/liquidação do saldo devedor? - 

Dentre os contratos objeto desta ação há algum com saldo devedor 

pendente de pagamento ou vincendo? Havendo a apresentação de novos 

dados por quaisquer das partes, além de argumentos, a outra deverá ser 

intimada para que sobre eles tomem conhecimento e se manifeste também 

no prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 01 de março 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004206-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES (AUTOR(A))

MARIO MARCIO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCIMAR MUNIZ CARNEIRO (REU)

JOSÉ MARCIO MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004206-78.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA MENDES, MARIO MARCIO MENDES REU: GILCIMAR MUNIZ 

CARNEIRO, JOSÉ MARCIO MENDES Aguarde-se a realização da audiência 

para tentativa de autocomposição designada para o dia 02 de Março de 

2.020 às 12h00 no CEJUSC. Realizada a audiência retorne concluso para 

homologar eventual acordo ou realizar o despacho saneador. Cumpra-se. 

Cáceres/MT., 01 de março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007434-32.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

GISLENE GARCIA DE FREITAS REU: MARLY ROSA ALVES Vistos, etc... 

Em razão do declínio do expert nomeado (id. 28891661), em substituição 

nomeio o Médico Dr. Vicente Palmiro da Silva e Lima, com endereço 

profissional na Rua Coronel Ponce, 322, Centro, Clínica Fisiocor, 

Cáceres/MT, telefone 65 3223-1851. Intime-se para que ciente de seu 

encargo apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 dias. Conste que a Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e o ônus para pagamento 

recai ao Estado de Mato Grosso, e em sendo feita a perícia, será expedida 

certidão do crédito. No mais, observe as demais providências já anotadas 

no despacho proferido no id. 14244912. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 01 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006079-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wanderlei Cardoso de Oliveira (REU)

NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006079-50.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS REU: NARCIZO CARDOSO DE 

OLIVEIRA, WANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA Vistos etc. Considerando 

a justificativa apresentada pela Caixa Econômica Federal e visando 

implementar o acordo realizado, delibero: 1 - que seja novamente oficiado 

à Caixa Econômica Federal (id. 19292702 - Pág. 1) a fim de que ela 

apresente o detalhamento das etapas a serem observadas pela 

Administração Pública para direcionar o valor exato para o contrato n. 

1444402229432 em substituição ao modo com o qual vem sendo adimplido 

atualmente - valor a ser descontado da folha de pagamento de Vanderlei 

Cardoso. Portanto, deverá a CEF informar dados para exato 

direcionamento dos valores rumo a satisfação do contrato em questão; 

informações detalhadas do contrato; quantidade de parcelas e respectiva 

planilha de valores (essencial sobretudo no caso de se tratar de 

financiamento com parcelas regressivas), etc. Anote-se no ofício se tratar 

de pedido de complementação ao ofício 120/2019/Ag.Cáceres/MT e que as 

solicitadas informações detalhadas são essenciais para que seja possível 

o desconto pela fonte pagadora diretamente na folha de pagamento do 

requerido, e o imediato e exato direcionamento do valor para o 
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adimplemento do contrato em questão. 2 - que a parte Autora informe em 

03 dias o valor da prestação mensal do financiamento, assim como a 

quantidade remanescente de parcelas pendentes; 3 - com a juntada das 

informações, oficie ao órgão empregador - Estado de Mato Grosso 

através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEGES para 

que proceda o desconto do valor da prestação na folha de pagamento do 

Requerido. Após o cumprimento do item 3, arquive-se. Cáceres/MT, 01 de 

março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004118-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004118-40.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA, ROSELI 

CAMPOS DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o levantamento da quantia 

penhorada no id. 24543835 - Pág. 1 e ss. Expeça-se alvará. A quantia 

penhorada é irrisória frente ao valor total executado de modo que novas 

diligências são necessárias para a satisfação da execução. Assim sendo, 

nos termos do art. 139, IV do Código de Processo Civil DEFIRO a pesquisa 

de veículos no sistema RENAJUD, conforme solicitado pelo credor. Segue 

em anexo o resultado. Manifeste-se o exequente no prazo de 15 dias. 

Após, retorne concluso. Cáceres/MT, 01 de março de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR(A))

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (REU)

SERGIO LUIS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES OAB - RO2433 (ADVOGADO(A))

SERGIO FERNANDO CESAR OAB - RO7449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006082-39.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, ODENIR DO 

ESPIRITO SANTO, SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI, CELINA DO 

MENINO JESUS DA SILVA, CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA REU: 

SERGIO LUIS DA SILVA, J E RIBEIRO DO AMARAL - ME Sendo cumprida a 

carta precatória, intimem as partes para apresentarem as alegações 

finais, no prazo de 15 dias. Caceres, 2 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001325-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCIA FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

JOSEFINA PORFIRIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROSA MARIA CLEMENTE (AUTOR(A))

VANDERLEI BATISTA CARDOSO (AUTOR(A))

GUILHERMINA DA GUIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

APOLINARIO MASABI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos acostados 

aos autos (ID.Num. 28020378). Cáceres/MT, 02 de março de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR(A))

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (REU)

SERGIO LUIS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES OAB - RO2433 (ADVOGADO(A))

SERGIO FERNANDO CESAR OAB - RO7449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 com a 

finalidade de efetuar a intimação das partes para apresentarem suas 

alegações finais, no prazo de 15 dias. Cáceres/MT, 02 de março de 2020. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HONORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1005120-45.2019.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO POLO ATIVO: Nome: GILSON 

HONORATO Endereço: H, 19, JAEDIM VILAGE, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 7707, MIGUEL SUTIL 

DUQUE DE CAXIAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 FINALIDADE: Intimação das partes, na pessoa de seus 
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advogados, para tomarem conhecimento da perícia medica agendada para 

o dia 17/04/2020 , a partir das 14hs por ordem de chegada. Cáceres-Mt , 2 

de março de 2020. ( Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000750-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESMERALDO DA SILVA GUILHERME OAB - MT26988-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR MENDES DA SILVA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000750-86.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARCILENE DOS SANTOS REQUERIDO: ODIMAR MENDES 

DA SILVA CRUZ Vistos etc. Atento a matéria objeto desta ação e 

considerando os termos da Resolução n. 005/2014-TP que especializou 

em matérias as competências dos Juízos cíveis deste foro, delibero pela 

redistribuição deste feito ao Juízo da Primeira vara. Cáceres/MT., 02 de 

Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000736-05.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN REU: GRAMARCA VEICULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos, etc... Cuida-se de ação de 

indenização ajuizada por Iviane Carvalho Pereira Catelan em face do 

Gramarca Veículos LTDA. Dentre os pedidos trazidos à baila, a autora 

requer a concessão da gratuidade da justiça alegando insuficiência de 

recursos financeiros para pagamento das custas processuais. Contudo, o 

próprio fato de ter adquirido o veículo mediante pagamento à vista do valor 

de R$71.740,00 não coaduna com a alegação de que é ou está 

vivenciando provisoriamente situação de hipossuficiência econômica, 

havendo elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para 

concessão da gratuidade solicitada, mormente pela ausência de 

informações e documentos que comprovem sua renda e/ou situação 

financeira. Além disso, em que pese informar que é estudante, não trouxe 

documentos para comprovar o alegado, tampouco acerca dos seus 

rendimentos mensais, obviamente necessários para seu sustento. Além 

disso, é preciso lembrar que este Juízo adota o entendimento de que “[...] 

a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único 

entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em 

favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem 

obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte 

invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao 

magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de 

processo Civil disponha sobre a concessão da justiça gratuita àqueles 

que não possuem recursos suficientes para arcar com o pagamento das 

custas (art. 98, caput), a comprovação de hipossuficiência não pode ser 

afastada porquanto a declaração de pobreza traz mera presunção relativa 

da hipossuficiência no âmbito econômico, sendo necessário a evidencia 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira do 

postulante, mormente porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, faculto a autora comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, 

devendo, para tanto, acostar documentos que comprovem a sua renda 

e/ou a insuficiência de recursos para pagamento das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo 

prazo, poderá efetuar o recolhimento das custas judiciais e despesas 

processuais. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 02 de março der 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000647-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000647-79.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de ANA CARLA PEREIRA 

TERTULIANO. Da verificação da inicial, observa-se que a mesma veio 

acompanhada dos seguintes documentos: - Cédula de Crédito Bancário 

com cláusula de garantia fiduciária (id. 29586807 - Pág. 1 e ss.); - 

Notificação via correios para fins de constituição em mora (id. 29586808 - 

Pág. 3); - Espelho do prontuário do veículo junto ao DETRAN demonstrando 

a averbação da alienação fiduciária em nome da parte autora (id. 

29586813 - Pág. 1). - planilha atualizada da dívida (id. 29669685 - Pág. 

1/2). Com efeito, reputo preenchidos os requisitos da legislação de 

regência (Dec. 911/69), pelo que reputo necessário o deferimento do 

pedido liminar de busca e apreensão. Sendo assim, nos termos do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do 

bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado 

em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. A 

Secretaria da vara deverá providenciar ainda a retificação do valor da 

causa junto ao sistema PJE conforme a última planilha de cálculo 

apresentada pela autora (id. 29669685 - Pág. 1/2). Em tempo, anoto que 

inexiste exposição fundamentada ou mesmo pedido no sentido de que 

esta ação tramite em “segredo de justiça” (art. 189, I a IV do CPC), razão 
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pela qual retiro o impedimento de publicidade deste processo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 28 de Fevereiro de 2.020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA (AUTOR(A))

SIMAO LICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA (ESPÓLIO)

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ MENDES DA GUIA (ESPÓLIO)

LAURENTINO MENDES DA GUIA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000045-88.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA, SIMAO LICA ESPÓLIO: ESPOLIO 

DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA, ESPOLIO DE MARIA JOSÉ MENDES DA 

GUIA INVENTARIANTE: LAURENTINO MENDES DA GUIA Vistos, etc... 

Cuida-se de ação de adjudicação compulsória proposta por Maria José 

Soares da Silva Lica e outro em face de Espólio de Joaquim André da Guia 

e Espólio de Maria José Mendes da Guia, representados pelo inventariante 

Laurentino Mendes da Guia, na qual alegam, em síntese, ter adquirido dos 

réus um imóvel urbano pelo valor de R$80.000,00, contudo, não foi 

promovida a transferência da propriedade, uma vez que os requeridos 

não outorgaram escritura pública, razão pela qual requerem a condenação 

dos requeridos à outorga da escritura definitiva compulsoriamente. Dentre 

os pedidos expostos na inicial, os autores requereram a concessão da 

gratuidade da justiça. Determinada a emenda da inicial a fim de que 

justificasse e comprovasse situação a insuficiência de recursos para 

pagamento das custas processuais, os autores acostaram comprovante 

de rendimentos e extratos bancários no id. 29459963. É a síntese. Decido. 

A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV incluiu entre os direitos e garantias 

fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a 

impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao 

Poder Judiciário, art. 5º, XXXV. Art. 5º (...) LXXIV – o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; (...) O CPC/15, por seu turno, disciplina a gratuidade da 

justiça para parcelar ou dispensar no todo ou em parte o recolhimento de 

custas e despesas do processo e o pagamento de honorários e 

suspender a exigibilidade da sucumbência. Cabe destacar: 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. 

(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 

beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios 

decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...) 

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...) Por outro lado, o art. 99, §2º, do 

CPC, dispõe que havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o Juiz poderá 

indeferir o pedido. Na hipótese, os postulantes não produziram prova 

convincente da impossibilidade de atender as despesas do processo – 

custas e taxa de distribuição, diversamente, o comprovante de 

rendimentos juntado no id. 29459963 evidencia que a autora possui renda 

fixa, recebendo mensalmente valor razoável. Além disso, nenhum 

documento acostado demonstra a renda do autor Simão Lica, que foi 

qualificado como aposentado e certamente possui renda fixa mensal. 

Desta feita, considerando que ambos os requerentes possuem renda fixa 

mensal, sendo da autora Maria José valor considerável, resta evidentes 

que os autores não se encontram inseridos no conceito de 

hipossuficiência econômica, porquanto não se justifica a concessão do 

benefício almejado. Não obstante, não foi acostado qualquer documento 

que demonstrasse que, não obstante a renda familiar mensal, estariam os 

autores incapacitados financeiramente de efetuar o pagamento das 

custas processuais. Vale ressaltar que este Juízo segue o entendimento 

de que “[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Sendo assim, ausentes os elementos 

necessários para concessão da justiça gratuita, indefiro o pedido. 

Intimem-se os autores para efetuar o recolhimento das custas e taxa de 

distribuição no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004812-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

VANESSA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (REU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004812-77.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANESSA CARVALHO DE SOUZA, WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE 

SOUZA, RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA REU: ARMANDO 

ESTEVAM DA ROCHA, SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Cuida-se de ação de indenização. Ponto 

central e controverso em tal lide é apurar quanto a ocorrência ou não de 

culpa e extensão do dano. Na última deliberação foi reconhecida a 

conexão com os autos 1003029-50.2017.8.11.0006. Oportunizado as 

partes manifestarem, os Autores protestaram que a produção de prova 

pericial fosse comum em ambos os feitos. Já a Denunciada à lide 

manifestou pelo compartilhamento das provas. Ambas as pretensões são 

compatíveis e pertinentes, pois, por economia processual, a prova será 

produzida num único contexto, envolvendo as duas lides, e todo material 

probatório poderá ser confrontado para subsidiar a apuração do ocorrido 

e o julgamento da lide. Assim, defiro a produção de prova pericial, 

testemunhal e depoimento pessoal dos Requeridos. Dada a conexão e que 

no processo 1003029-50.2017.8.11.0006 já teve deliberação sobre a 

perícia, fica decidido pela manutenção da nomeação dos mesmos Peritos. 

Fixo prazo de 10 dias para as partes indicarem quesitos. Intimem os 

Peritos nomeados nos autos conexo no despacho de id. Num. 28011342 

acerca da presente deliberação. Com a manifestação e apresentação da 

proposta de honorários, intimem as partes. Fixo prazo de 15 dias para 

indicação/aditamento do rol de testemunhas. Postergo à designação da 

audiência de instrução após a realização da perícia. Intimem-se. Caceres, 

02 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006646-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA GONZAGA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DONA OAB - SP399834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOMINGOS DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006646-47.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CARMINA GONZAGA FARIAS REU: ADILSON DOMINGOS DOS REIS 

Vistos, etc... Carmina Gonzaga Farias ajuizou “ação de exigir contas c/c 

destituição de mandado procuratório” em desfavor de Adilson Domingos 

dos Reis. No despacho proferido no id. 27397785, foi determinada a 

emenda da inicial a fim de que a autora comprovasse a alegada situação 

de insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais, 

nos seguintes termos: “Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a 

parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais...”. Contudo, em que pese a determinação, a autora 

deixou transcorrer o prazo anotado sem apresentar qualquer 

manifestação. Deste modo, da análise dos autos, alternativa não resta 

senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso de um 

juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha 

tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável 

ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, 

com fulcro no parágrafo único do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006476-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006476-75.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: REGIANE HURTADO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc... Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Omni S/A em face de Regiane Hurtado de Oliveira ambos devidamente 

qualificados. Narra a inicial que as partes celebraram contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, tendo por objeto o veículo indicado 

na exordial. Todavia, a ré teria deixado de cumprir com o pagamento das 

parcelas resultando em uma dívida no importe de R$9.607, 09 (nove mil 

seiscentos e sete reais e nove centavos). Em razão disso, ingressou com 

a presente ação de busca e apreensão, requerendo a concessão de 

liminar, e, no mérito, a procedência da ação com ratificação da liminar, 

para o fim de consolidar em seu favor a propriedade do bem. Após o 

deferimento da liminar (id. 26245850), sobreveio a apreensão do veículo e 

citação da parte ré (ids. 26839930 e 26841476), contudo, a ré deixou 

transcorrer in albis o prazo para defesa e purgação da mora. É a síntese. 

Decido. Decreto a revelia do requerido com base no art. 344 do Código de 

Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme prevê 

o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Cuida-se na hipótese de 

ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão 

da suposta mora do devedor. O princípio fundamental do direito contratual 

é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus do Réu a 

comprovação de situações excludentes de sua obrigação. Não 

apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do compromisso 

contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, vez que a 

posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. No que 

concerne a alienação fiduciária, a dicção do artigo 3º, §2º, do Decreto-lei 

nº 911/69 cabe ao devedor fiduciário, no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão, purgar a 

mora. No caso sub judice, os argumentos ínsitos na peça vestibular 

merecem acolhimento, posto que os documentos colacionados à inicial 

comprovam a existência de contrato de concessão de crédito tendo por 

objeto o financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial (id. 26239351) e o 

inadimplemento e a constituição em mora do devedor (ids. 26239353 e 

26239348), o qual omitiu-se em purgar a mora e tampouco apresentou 

defesa, dando lugar à procedência do pleito exordial. Isto posto, julgo 

procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato firmado entre 

as partes, consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva já concedida na liminar sobre a motocicleta descrita na 

inicial, qual seja, um veículo da marca Fiat, modelo: Uno Mille 1.0 Fire Flex 

Economy, ano de fabricação 2006, chassi: 9BD15822764872134, Placa nº 

HSI 2822. Faculto a venda pelo requerente nos termos do Decreto Lei 

911/69. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV do CPC, bem como das custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo com a baixa dos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004322-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER GUILHERME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004322-84.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: VAGNER GUILHERME Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Yamaha Administradora de Consórcio 

LTDA em face de Vagner Guilherme, aduzindo, em síntese, ter celebrado 

com o réu contrato com garantia de alienação fiduciária para 

financiamento de uma motocicleta da marca/modelo Yamaha YS 150 Fazer 

SED/Flex. Todavia, alega que o réu teria deixado de cumprir com o 

pagamento das parcelas relativas ao financiamento, o que resultou em 

uma dívida no valor de R$7.028,51 (sete mil e vinte e oito reais e cinquenta 
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e um centavos). Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu 

liminarmente a busca e apreensão da motocicleta e, no mérito, a 

procedência da ação com a ratificação da liminar para o fim de consolidar 

a propriedade do bem em seu nome. Com a inicial (id. 21954719), vieram 

documentos (ids. 21954719, 21954720, 21954722, 21954723, 21954724). 

Após o deferimento da liminar (id. 22450402), sobreveio a apreensão da 

motocicleta e a citação da parte ré (ids. 22914336, 23713014, 23720252, 

23720256, 23720263). O réu apresentou defesa (ids. 23982992 e 

23982995), requerendo a designação de audiência para tentativa de 

conciliação das partes. No mérito, alega adimplemento substancial da 

dívida em razão do pagamento de mais da metade do valor total da dívida, 

não sendo razoável a apreensão do veículo, porquanto configuraria 

enriquecimento ilícito do autor. Argumenta que o valor pago até o momento 

é elevado configurando boa-fé processual, caracterizando o 

adimplemento substancial do contrato. Alega que a notificação para 

constituição em mora foi recebida por terceiro e que nunca chegou ao seu 

conhecimento. Após tecer seus argumentos de fato e direito requereu a 

improcedência da demanda. O autor apresentou réplica no id. 24105766. 

Tentada a conciliação (id. 28683728), as partes não chegaram a um 

acordo. Após, vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Decido. Em 

tela, ação de busca e apreensão em que se postula a apreensão de uma 

motocicleta em razão do inadimplemento e a consolidação da propriedade 

em face do credor, bem como defesa formulada em contestação, onde o 

réu alega adimplemento substancial da dívida e abusividade e ilegalidade 

dos encargos lançados sobre o saldo devedor. De início, tenho como 

praticável o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, porquanto a questão posta em juízo prescinde de prova 

pericial por dizer respeito matéria de direito, inclusive pacificada pelo 

entendimento jurisprudencial, além das provas já apresentadas 

possibilitarem a compreensão pelo juízo para prolatar a sentença. No que 

se refere aos argumentos de mérito, acerca do adimplemento substancial, 

há que se ressaltar que a tese apresentada pelo requerido é matéria 

superada, sendo pacífico no Superior Tribunal de Justiça o afastamento 

da alegação de adimplemento substancial como tentativa de impedir a 

busca e apreensão do bem. Isso, porque, o Superior Tribunal de Justiça 

apreciando o caso à luz da teoria do adimplemento substancial, acabou 

por rejeitá-la [a teoria], fazendo a interpretação segundo a qual a 

purgação da mora compreende o pagamento da dívida vencida e 

vincenda, independente da extensão da mora. Segue a emenda do 

acórdão, o qual adoto como razão de decidir: “RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO 

DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO 

ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA 

INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE 

COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA 

INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI 

ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM 

AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, 

VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. 

INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL 

ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ 

PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA 

OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A 

incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em 

relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infungíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004).1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente.2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial.3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito).4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo 

impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). Ademais, em sede de julgamento de REsp 

representativo de controvérsia REsp n.1.418.593-MS, citado no acórdão 

acima, consolidou-se o entendimento nos seguintes termos: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
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DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

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

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido Por fim, destaco o 

seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso 

Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a 

teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no 

Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade 

com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. 

Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) Em 

suma, a legislação de regência pretendeu garantir ao credor da referida 

modalidade contratual um modo de resolução contratual diferido, de sorte 

que a ação em comento tem por escopo garantir o cumprimento pleno do 

contrato de financiamento. Partindo deste prisma, e amparando-me ao 

entendimento do STJ, não há que se relativizar a pretensão deduzida na 

inicial sob qualquer hipótese, mormente diante do preenchimento dos 

requisitos do Decreto 911/69, ainda que tenha sido promovido o 

pagamento de parte significativa do contrato, eis que conforme 

transcrições acima, o STJ pacificou seu entendimento no sentido de que o 

adimplemento substancial não impede o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Desta feita, não há qualquer pertinência quanto ao pedido 

formulado pelo réu no que concerne a aplicação do adimplemento 

substancial para apresentação do saldo total devedor para adimplemento 

integral do contrato, eis que o valor integral da dívida foi apresentado na 

inicial para fins de purgação da mora, que não efetuou o pagamento. Por 

fim, no que se refere ao argumento de que não teria sido constituído em 

mora tendo em vista que a notificação para fins de purgação da mora teria 

sido recebida por terceiro, lembro que a norma que exige a notificação 

com comprovação de recebimento para fins de comprovação da mora, 

relativiza a necessidade de que a assinatura seja firmada pelo próprio 

destinatário. Sendo assim, não há como alegar ausência de constituição 

em mora na forma da lei. Assim, não prosperam os argumentos 

apresentados pelo requerido, mormente no que concerne a tese de 

adimplemento substancial do contrato como impedimento para a 

propositura de ação de busca e apreensão e exigência do saldo devedor 

total do contrato, com inclusão das parcelas vincendas, eis que é matéria 

com entendimento consolidado pelo STJ. Vale ressaltar que é cabível ação 

monitória para a cobrança de eventual saldo remanescente após a venda 

extrajudicial de bem dado em garantia de alienação fiduciária, consoante 

dispõe a Súmula nº 384 STJ, na literalidade: “Cabe ação monitória para 

haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado 

fiduciariamente em garantia.”. Sendo assim, não tendo o requerido 

purgado a mora no prazo de 05 (cinco) dias, e, por outro, tendo o autor 

apresentado prova pré-constituída que demonstrou a regularidade 

contratual e a constituição em mora do devedor, cumpriu com seu ônus 

processual, qual seja, comprovar a existência de contrato de alienação 

fiduciária, o inadimplemento e a mora do devedor (ids. 21954722, 

21954723, 21954724), conforme disposto no art. 373, I do CPC, sendo de 

rigor a procedência dos pedidos formulados na inicial. Diante do exposto, 

ratifico a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no artigo 487, inciso I e inciso III, 

“a”, do Código de Processo Civil para declarar rescindido o contrato 

firmado entre as partes, consolidando nas mãos da requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva já concedida na liminar sobre a motocicleta 

descrita na inicial. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, 

honorários advocatícios que fixo no importe de 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC. À míngua de 

documentos que comprovem a renda e/ou a insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais fica indeferido o 

pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo réu. Após o 

trânsito em julgado providencie a baixa dos autos com as devidas 

formalidades. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005422-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005422-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

IVAIR DA SILVA LARA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... Ivair da 

Silva Lara, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, propôs ação 

de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em desfavor de Seguradora Líder, 

alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo 

veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. 

Narrou que após ingressar com pedido na esfera administrativa, recebeu 

indenização no montante de R$7.087, 50, quantia que entende ser 

insuficiente para indenizar a perda funcional suportada, razão pela qual 

requer a complementação da indenização disponibilizada no âmbito 

administrativo. Alfim, pugna pela procedência da demanda para que a ré 

seja condenada ao pagamento de R$2.362,50. Com a inicial (id. 

15331337), juntou documentos (ids. 15332452, 15332455, 15332460, 

15332463, 15332468, 15332441,15332444). Após o recebimento da inicial 

foi designada audiência concentrada onde foi tentada a conciliação das 

partes que, contudo, restou infrutífera (id. 17005520). Por ocasião da 

audiência o autor foi submetido a avaliação médica, cujo laudo foi juntado 

no feito no id. 17005538. A ré apresentou defesa no id. 16183576, 

arguindo preliminares de inépcia da inicial, carência da ação por ausência 

de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência da demanda, 

argumentando que o direito do autor teria se exaurido quando efetuado o 

pagamento da indenização no âmbito administrativo, incorrendo em 

quitação da obrigação sem vícios, visto que o procedimento observou os 

termos trazidos pela tabela anexa à lei que rege o seguro. Impugnou os 

documentos acostados pelo requerente, alegando diferença entre as 

assinaturas. Em caso de eventual condenação, requereu que o valor seja 

arbitrado proporcionalmente à lesão suportada e em observância aos 

percentuais estabelecidos pela tabela anexa a lei. Impugnação à 

contestação no id. 17251978, tendo o autor também se manifestado 

quanto ao laudo pericial, se opondo aos termos do laudo, alegando 

parcialidade do perito médico responsável pela avaliação. Solicitou 

esclarecimentos. A ré, por sua vez, também refutou os termos do laudo, 

mormente no que tange a suposta perda funcional da estrutura crânio 

facial, requerendo esclarecimentos e complementação do laudo médico 

(id. 17912595), apresentando quesitos. Intimado, o perito apresentou 

resposta aos quesitos (id. 26673014). O autor se manifestou no id. 

27259868, concordando com o laudo de avaliação. A ré se manifestou no 

id. 28713054, alegando que a invalidez alegada pelo autor limitou-se à 

perda funcional de membro específico. Em caso de eventual condenação, 

requereu a que a complementação atinja tão somente o valor de 

R$1.012,50. É o relatório. Decido. De início, refuto as preliminares 

arguidas. A ré arguiu preliminar de inépcia da inicial, eis que sobre a ótica 

dela, a narrativa dos fatos e fundamentos expostos pelo autor não 

decorre logicamente à conclusão do pedido. Contudo, analisando a inicial 

vislumbro que os fatos e fundamentos expostos pelos autores levam a 

possibilidade de interpretação dos pedidos, possibilitando a defesa da ré. 

Sendo assim, não há que se falar em inépcia da inicial, porquanto 

ausentes quaisquer das hipóteses estampadas pelo art. 330, §1º, incisos I 

a IV do CPC. Não obstante, não prospera o argumento de que o 

pagamento da indenização no âmbito administrativo configura plena 

quitação da indenização e/ou reconhecimento de satisfação integral da 

obrigação, porquanto o beneficiário tem direito de discutir acerca do valor 

recebido na esfera administrativa e requerer a complementação da quantia 
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caso não concorde com o valor pago. Desta feita, não há que se falar em 

ausência de interesse processual, porquanto a parte tem legitimo 

interesse em buscar a complementação da indenização. Assim, refuto a 

preliminar. Ultrapassadas as preliminares, passo ao mérito. O feito 

encontra-se suficientemente instruído para a prolação de sentença, nos 

termos do art. 355, inciso I, sendo desnecessária a dilação probatória. 

Portanto, passo ao mérito. O seguro obrigatório foi criado pela Lei n. 

6.194/74, visando à indenização de 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. De acordo com o a Lei, 

comprovada a situação de invalidez permanente, ainda que parcial 

decorrente de acidente envolvendo veículo automotor, faz jus à vítima ao 

pagamento do seguro DPVAT (art. 3º, inciso II da Lei 6.194/74). 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”. Portanto, para 

o recebimento da indenização pretendida, é necessário que a vítima 

decorrente de acidente de trânsito tenha sido acometida por invalidez 

permanente total ou parcial, pois, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. No caso, 

não há controvérsia quanto ao a ocorrência do fato (acidente) e o nexo 

causal entre o acidente e a invalidez permanente proveniente do evento 

danoso, o que se confirma pelos documentos que acompanham a inicial 

como Boletim de Ocorrência, prontuários e demais documentos médicos, e 

demais documentos médicos, todo acostados nos ids. 15332468, 

15332463, 15332460, 15332455, 15332452, 15332441, 15332444. Além 

disso, a própria ré reconheceu a existência de dano parcial permanente 

com repercussão de 75% em razão de perda funcional de um dos 

membros inferiores do autor, culminando em uma indenização no valor de 

R$7.087,50, paga na esfera administrativa (id. 15332468). Assim, o cerne 

do litígio diz respeito a eventual necessidade de complementação da 

quantia paga no âmbito administrativo. Para resolução da controvérsia, o 

autor foi submetido a avalição médica realizada pelos médicos Dr. Odenil 

M. França e Dr. Otávio J. de Paula Jr., que confirmou a invalidez parcial 

permanente por perda funcional incompleta de membro inferior direito, 

contudo, com repercussão de 50%, ou seja, porcentagem inferior à 

encontrada no processo administrativo. A considerar o percentual 

encontrado pela perícia realizada nestes autos, o autor teria direito à 

indenização no importe de R$4.725,00, considerando redução 

proporcional do quantum indenizatório de acordo com o grau de 

repercussão suportado sobre o valor total do teto máximo indenizável para 

o respectivo segmento (membro inferior). Sendo assim, não há que se 

falar em complementação da indenização paga ao autor na esfera 

administrativa, porquanto a quantia recebida no âmbito administrativo é 

mais do que suficiente para indenizar a perda funcional suportada pelo 

requerente em razão do acidente automobilístico sofrido, haja vista que o 

valor encontrado na esfera administrativa é superior à conclusão da 

perícia realizada nestes autos, que não constatou a existência de lesão 

integral como pretendido pelo autor. Vale ressaltar que embora este Juízo 

não esteja adstrito ao laudo pericial, o documento foi elaborado por 

profissionais capacitados da área médica e evidencia, de maneira clara, a 

existência de lesão e sua extensão. Assim, não há que se falar em 

complementação da indenização em razão da perda funcional do membro 

inferior, eis que o valor recebido é superior ao valor da indenização se for 

considerado o percentual obtido pela perícia realizada nestes autos. Não 

obstante, a perícia realizada nestes autos aponta a existência de perda 

funcional no importe de 25% com relação à estrutura crânio facial do 

autor. Contudo, em que pese a indicação do respeitável perito, razão 

assiste à parte ré quando alega que a fundamentação e pretensão 

apresentada pelo autor na inicial se refere unicamente à complementação 

da indenização relativa à perda funcional do membro inferior, defendendo 

a necessidade de pagamento do valor integral do referido segmento, 

entretanto, entretanto, nada menciona acerca a respeito de possível lesão 

crânio encefálica. Desta feita, em que pese a constatação do laudo, o 

pedido não pode ser acolhido sob pena de caracterizar julgamento extra 

petita, considerando que a causa de pedir versa unicamente acerca da 

complementação da indenização recebida na via administrativa em razão 

de perda funcional do membro inferior, cujo valor pago é suficiente para 

indenizar. Nesse sentido: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites 

propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não 

suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado 

ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe 

foi demandado. Desta feita, condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por lesão de órgão ou estruturas crânio-faciais, implicaria 

decidir além dos limites da lide, ou seja, proferir uma sentença extra petita, 

podendo o autor se valer de outros meios/demanda para recebimento de 

eventual indenização relativa ao segmento. Portanto, considerando que o 

autor recebeu administrativamente a quantia correta a título de indenização 

por perda funcional do membro inferior, inclusive em montante superior ao 

devido de acordo com a perícia dos autos, e não sendo causa de pedir a 

indenização por lesão de órgão ou estrutura crânio facial, não há débito 

remanescente a ser pago, razão pela qual a improcedência do pedido 

veiculado na inicial é medida de rigor. Diante do exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido exordial, e em face da sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba 

honorária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Intimem-se. Cáceres, 02 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004888-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE FOLHIARINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DUTRA ATALA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004888-33.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELISANE FOLHIARINI REU: J DUTRA ATALA - ME Vistos, etc... Cuida-se de 

ação monitória proposta por Elisane Folhiarini em face de J Dutra Atala – 

ME. Tramitando regularmente ao feito, após defesa apresentada pela 

demandada, a autora requereu a desistência da demanda (id. 28885533). 

Intimada nos termos do art. 485, §4º, do CPC, a ré se manifestou favorável 

ao pedido de desistência (id. 29088416). Assim, não há óbice para 

homologação do pedido de desistência. 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 custas. Intime-se. Providencie a baixa independente de trânsito em 

julgado. Cáceres, 02 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002439-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002439-05.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANDERLEIA BATISTA PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Vanderleia Batista Pereira, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou 

em Juízo com ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em face de 

Seguradora Líder, 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 a requerida condenada ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$3.375,00. Alega que a via administrativa foi utilizada para tal 

requerimento, contudo, teve seu pedido negado pela ré. Com a inicial (id. 

19563682), vieram documentos (ids. 19563686, 19563687, 19563688, 

19563689, 19563690, 19563991). Designada audiência concentrada, foi 

tentada a conciliação das partes não havendo êxito. Por ocasião da 

audiência a autora foi submetida à avaliação médica, sendo o laudo 

pericial acostado no id. 22628055. Citada, a ré apresentou defesa (id. 

23010945), alegando, preliminarmente, necessidade de adequação do 

valor da causa ao proveito econômico pretendido. No mérito, sustenta 

ausência de provas quanto ao nexo causal e de que o dano seja 

decorrente de acidente de trânsito. Argumenta que o Boletim de 

Ocorrência foi lavrado de forma unilateral, tendo como comunicante a 

própria autora, não sendo realizada constatação in loco pela autoridade 

policial. Requer a improcedência do pedido de fixação de honorários 

advocatícios. Em caso de eventual condenação, requereu que o valor da 

indenização seja arbitrado proporcionalmente à lesão suportada. Defende 

que incumbe à autora a prova quanto aos fatos constitutivos do seu 

direito. A autora apresentou impugnação a contestação no id. 24262597, 

manifestando, ainda, anuência quanto ao laudo pericial. De mesmo modo, a 

ré não se opôs aos termos do laudo (id. 24679266). As partes foram 

intimadas a especificar provas, tendo a autora indicado a produção de 

prova testemunha, se necessário (id. 26147385) e, por outro lado, a 

requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. É o relatório. 

Decido No que tange a alegação preliminar, não há que se falar em 

adequação do valor da causa, considerando que o autor atribuiu ao feito o 

valor da indenização pretendida. Sendo assim, refuto a alegação 

preliminar. De logo, tenho como praticável o julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porquanto a prova 

produzida nos autos revela-se suficiente para julgamento do mérito. 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. Na hipótese, no que concerne a 

tais requisitos (acidente, dano e nexo causal), tenho que restaram 

satisfatoriamente evidenciados nos autos. Isso porque os documentos 

coligidos nos autos demonstram que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito como demonstram o Boletim de Ocorrência (id. 19563687), bem 

como as fichas de atendimento e prontuários médicos acostados nos ids. 

19563688, 19563689, 19563650, que indicam atendimento de 

urgência/emergência da autora em 25.11.2018, data indicada como sendo 

a data do sinistro, inclusive no Boletim de Ocorrência, além de apontar 

lesões na mão esquerda da requerente. Deste modo, restou evidenciado o 

nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima 

autora, porquanto, não prospera a alegação da ré quanto de prova quanto 

ao acidente de trânsito. Não obstante, ao contrário do que defende a ré, 

também restou comprovada a invalidez parcial permanente com perda 

funcional incompleta da mão esquerda. A avaliação médica foi realizada 

pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dra. Sandra Mara 

Gozzi Neta (CRM/MT 4384), cujo laudo foi acostado no id. 22628055 e 

constatou a existência de invalidez parcial incompleta com repercussão de 

25% (vinte e cinco por cento) por dano anatômico e/ou funcional 

permanente que compromete a mão esquerda. 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, especialmente se analisado em conjunto com toda a prova 

documental produzida. No caso, a avaliação foi realizada por profissionais 

capacitados, inexistindo qualquer fato que desabone a avaliação médica 

realizada. Resta, portanto, evidenciada a existência de invalidez parcial 

permanente da autora, porquanto também não prospera a tese da ré 

quanto a ausência de prova quanto a existência da lesão sofrida 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 lesionado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. Como no caso a autora foi acometida por 

invalidez em razão de lesão sofrida em membro superior, o segmento 

anatômico previsto pela tabela anexa à Lei do DPVAT a ser utilizado é 

especificado como: “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos.”. Nessa esteira, de acordo 

com a tabela anexa à Lei do Seguro DPVAT, as lesões que levam ao 

comprometimento funcional ou anatômico de um membro inferior serão 

indenizadas no montante de até 70% do teto da indenização do seguro, 

que resulta no valor máximo de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais). De outra senda, como exposto, o inciso II, do § 1º, do art. 

3º da Lei 6.194/74, determina que o quantum indenizatório deve ser 

reduzido proporcionalmente de acordo com o grau de repercussão (75% - 

repercussão intensa; 50% - repercussão média; 25% - repercussão leve 

e 10% para sequelas residuais). No caso em apreço, as características 

evidenciadas no laudo pericial indicam que a invalidez apresentada pela 

autora é de repercussão leve (25%), de modo que a redução proporcional 

deve resultar no pagamento de 25% da referida indenização máxima 

(R$9.450,00), culminando no montante indenizatório de R$2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) considerando 

o seguinte cálculo: 13.500-70% = 9.450/100 = 94,50 x 25%. Deste modo, 

faz jus a parte autora ao recebimento de indenização relativa ao seguro 

obrigatório no importe de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), corrigido desde a data do evento danoso e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. 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 a autora no valor 

de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), corrigido desde a data do evento danoso e acrescido de juros 
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de mora de 1% a partir da citação. Existindo sucumbência recíproca, e 

aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a autora 

condenada a 30% sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a 

parte requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 70% 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, incisos I a IV do 

CPC. Sobre o valor resultante, fica a autora condenada ao pagamento de 

30% do valor arbitrado. Já a parte requerida fica condenada ao 

pagamento dos honorários em prol do Advogado do autor no percentual 

de 70% do valor arbitrado. Como a autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a autora para que requeira o cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cáceres, 02 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000606-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR PETTERLE FILHO OAB - PR96030 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CÁCERES -MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) 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; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002057-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIRRE VIANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000617-44.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO 

PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ZUBEIDE 

PEIXOTO AMBRÓSIO CURVO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos 

qualificados à exordial. Ao que consta à exordial, a autora ingressou no 

serviço público municipal em 11/07/1988, mas efetivou-se por meio de 

concurso público em 18/02/1999, no cargo de Auxiliar Administrativo. 

Narra que no interstício de 31(trinta e um) anos de funcionalismo público, 

exerceu diversos cargos em comissão e funções de confiança, 

totalizando mais de 12 anos de exercício de função comissionada e de 

confiança. Assim, requereu junto ao Município de Cáceres a incorporação 

definitiva do cargo aos seus proventos, o que foi deferido em de setembro 

de 2005. Relata que em janeiro de 2020, a autora foi intimada da sua 

exoneração do serviço público municipal sob a alegação de que teria 

incorrido na conduta descrita no artigo 179, inciso XII, cuja pena prevista 

seria de demissão, na forma do artigo 180, 189 e 198, incisos X e XIII 

todos da LC 25/07, por ter supostamente se valido do seu cargo para 

proveito pessoal em detrimento da administração pública, sob a motivação 

de ter se valido de petição ao poder público para incorporar aos seus 

proventos verba que sabidamente não devida. Ao que argumenta a parte 

autora, o Processo Administrativo Disciplinar está eivado de nulidade, 

pelas seguintes razões: 1) prescrição do poder punitivo da Administração; 

2) decadência do direito de aplicar penalidade e de suprimir a função 

incorporada; 3) ausência de ilícito administrativo; 4) ausência de autoria de 

ilícito administrativo; 5) ofensa ao devido processo legal por excesso de 

prazo, ausência de despacho de prorrogação; e 6) aplicação de 

penalidade violando os princípios da individualização da pena, da 

proporcionalidade e da razoabilidade, motivos pelo qual propõe esta ação; 

7) violação do disposto no inciso VI do art. 6º, da Resolução nº 

01/2012-CP/PGM. Diante de tais fatos, a autora volta-se perante esse 

Juízo para requerer, em sede liminar para que seja determinado ao 

requerido que proceda à imediata reintegração da Requerente ao Cargo 

Público que ocupava antes de ter sido demitida. Junto à inicial veio a 

documentação pertinente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Concedo também os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do NCPC. O pedido liminar vindicado nos 

autos consiste na determinação ao Município de Cáceres para que 

proceda à reintegração da Requerente ao Cargo Público que ocupava 

antes de ter sido demitida. 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, NCPC. É o caso de 

deferimento da liminar. Argumenta a parte autora, entre outras questões, 

que a aplicação da pena de demissão no âmbito administrativo ocorreu 

sem observar os indícios de autoria e de ilícito administrativo. Inicialmente, 

cumpre a ressalva de que cabe ao Poder Judiciário analisar não só o 

aspecto formal do procedimento administrativo de demissão de funcionário 

público, mas também o aspecto material / fático que determinou a 

penalidade. Não se trata de analisar o mérito propriamente dito, ou seja, a 

conveniência da administração na aplicação da pena de demissão à 

autora, mas sim de verificar a ocorrência ou não do ilícito e da autoria que 
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deram ensejo à sanção administrativa. Neste sentido já decidiu o STF e 

também o STJ: MANDADO DE SEGURANÇA - SANÇÃO DISCIPLINAR 

IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA - DEMISSAO QUALIFICADA - 

ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR 

REJEITADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - GARANTIA DO 

CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE 

SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE ILEGALIDADE DO ATO PRESIDENCIAL - 

VALIDADE DO ATO DEMISSORIO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A 

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 PRESTIGIOU OS INSTRUMENTOS DE 

TUTELA JURISDICIONAL DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS E 

SUBMETEU O EXERCÍCIO DO PODER ESTATAL - COMO CONVEM A UMA 

SOCIEDADE DEMOCRATICA E LIVRE - AO CONTROLE DO PODER 

JUDICIARIO. INOBSTANTE ESTRUTURALMENTE DESIGUAIS, AS 

RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E OS INDIVIDUOS PROCESSAM-SE, NO 

PLANO DE NOSSA ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL, SOB O IMPERIO 

ESTRITO DA LEI. A RULE OF LAW, MAIS DO QUE UM SIMPLES LEGADO 

HISTÓRICO-CULTURAL, CONSTITUI, NO ÂMBITO DO SISTEMA JURÍDICO 

VIGENTE NO BRASIL, PRESSUPOSTO CONCEITUAL DO ESTADO 

DEMOCRATICO DE DIREITO E FATOR DE CONTENÇÃO DO ARBITRIO 

DAQUELES QUE EXERCEM O PODER. E PRECISO EVOLUIR, CADA VEZ 

MAIS, NO SENTIDO DA COMPLETA JUSTICIABILIDADE DA ATIVIDADE 

ESTATAL E FORTALECER O POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DE 

TODA E QUALQUER FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. A PROGRESSIVA 

REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS CIRCULOS DE IMUNIDADE DO PODER HÁ 

DE GERAR, COMO EXPRESSIVO EFEITO CONSEQUENCIAL, A INTERDIÇÃO 

DE SEU EXERCÍCIO ABUSIVO. O MANDADO DE SEGURANÇA 

DESEMPENHA, NESSE CONTEXTO, UMA FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO 

MAIOR RELEVO. A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE ATO DISCIPLINAR, 

MEDIANTE UTILIZAÇÃO DESSE WRIT CONSTITUCIONAL, LEGITIMA-SE EM 

FACE DE TRES SITUAÇÕES POSSIVEIS, DECORRENTES (1) DA 

INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE, (2) DA INOBSERVANCIA DAS 

FORMALIDADES ESSENCIAIS E (3) DA ILEGALIDADE DA SANÇÃO 

DISCIPLINAR. A PERTINENCIA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA, 

EM TAIS HIPÓTESES, JUSTIFICA A ADMISSIBILIDADE DO CONTROLE 

JURISDICIONAL SOBRE A LEGALIDADE DOS ATOS PUNITIVOS 

EMANADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONCRETO EXERCÍCIO DO 

SEU PODER DISCIPLINAR. O QUE OS JUIZES E TRIBUNAIS SOMENTE NÃO 

PODEM EXAMINAR NESSE TEMA, ATÉ MESMO COMO NATURAL 

DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, SÃO A 

CONVENIENCIA, A UTILIDADE, A OPORTUNIDADE E A NECESSIDADE DA 

PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ISSO NÃO SIGNIFICA, POREM, A IMPOSSIBILIDADE 

DE O JUDICIARIO VERIFICAR SE EXISTE, OU NÃO, CAUSA LEGITIMA QUE 

AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. O QUE SE LHE 

VEDA, NESSE ÂMBITO, E, TÃO-SOMENTE, O EXAME DO MÉRITO DA 

DECISÃO ADMINISTRATIVA, POR TRATAR-SE DE ELEMENTO TEMATICO 

INERENTE AO PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2. 

A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INSTITUIU, EM FAVOR DOS 

INDICIADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, A GARANTIA DO 

CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, COM OS MEIOS E 

RECURSOS A ELA INERENTES (ART. 5., LV). O LEGISLADOR 

CONSTITUINTE CONSAGROU, EM NORMA FUNDAMENTAL, UM DIREITO DO 

SERVIDOR PÚBLICO OPONIVEL AO PODER ESTATAL. A EXPLICITA 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DESSA GARANTIA DE ORDEM JURÍDICA, NA 

ESFERA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, 

REPRESENTA UM FATOR DE CLARA LIMITAÇÃO DOS PODERES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CORRESPONDENTE INTENSIFICAÇÃO DO 

GRAU DE PROTEÇÃO JURISDICIONAL DISPENSADA AOS DIREITOS DOS 

AGENTES PUBLICOS. Sem destaque no original. (MS 20999, Relator(a): 

Min. CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 21/03/1990, DJ 

25-05-1990 PP-04605 EMENT VOL-01582-02 PP-00286 RTJ VOL-00131-03 

PP-01101) ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOLOSO E 

INDEVIDO DE VENCIMENTOS. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ALEGADA 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO EM 

AÇÃO PENAL COM BASE NO MESMO FATO. NÃO FORMAÇÃO DE 

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O Poder 

Judiciário pode e deve sindicar amplamente, em mandado de segurança, o 

ato administrativo que aplica a sanção de demissão a Servidor Público, 

para verificar (I) a ocorrência dos ilícitos imputados ao Servidor e, (II) 

mensurar a adequação da reprimenda à gravidade da infração disciplinar, 

não ficando a análise jurisdicional limitada aos seus aspectos formais. 2. A 

infração funcional consistente em recebimento de vantagem econômica 

indevida, e de resto todas as infrações que possam levar à penalidade de 

demissão, deve ser respaldada em prova convincente, sob pena de 

comprometimento da razoabilidade e proporcionalidade (MS 12.429/DF, 

Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 3. O Processo Administrativo 

Disciplinar não é dependente da instância penal, porém, quando o Juízo 

Penal já se pronunciou definitivamente sobre os fatos que constituem, ao 

mesmo tempo, o objeto do PAD, exarando sentença absolutória por falta 

de provas, transitada esta em julgado, não há como se negar a sua 

inevitável repercussão no âmbito administrativo sancionador, sobretudo 

quando o Processo Administrativo esteve sobrestado aguardando decisão 

daquele para prosseguir, por determinação da própria Comissão 

Disciplinar. 4. No caso, o acervo probatório colhido na Instância 

Administrativa não se mostra suficiente para comprovar, de maneira 

segura e indubitável, a falsificação de documento público e o recebimento 

doloso e indevido de valores, pois a única indicação da conduta da 

recorrente é a concordância em devolver aos cofres públicos os 

vencimentos indevidamente percebidos, não havendo certeza de que 

tenha forjado os exames médicos. 5. O ilícito penal é um plus, quanto ao 

administrativo, mas se aquele (penal) não ocorreu (negativa de autoria) ou 

não restou provado na via judicial própria, somente se pode sancionar o 

segundo (administrativo), se sobejar infração punível, como leciona a 

Súmula 18 do STF. 6. Refoge ao senso comum que se tenha o mesmo fato 

por não provado no crime e provado na esfera administrativa punitiva, 

como se esta pudesse se satisfazer com prova incompleta, deficiente ou 

inconclusiva; a necessária independência entre as instâncias 

administrativa e penal, não exclui o imperioso equilíbrio entre elas, capaz 

de impingir coerência às decisões sancionatórias emanadas do Poder 

Público, sejam proferidas pelo Executivo ou pelo Judiciário. 7. Outrossim, a 

penalidade de demissão para a infração supostamente perpetrada pela 

impetrante (adulteração de atestado médico que, originalmente concediam 

15 dias de licença, para que constasse 45 dias), mostra-se 

desmensurada e irrazoável, tendo em vista que os dias pagos 

indevidamente foram repostos pela impetrante ao Estado e a sua 

responsabilização teria sido por culpa administrativa, pelo que a sanção 

demissória se mostra desproporcional ao alegado ilícito. 8. Recurso 

provido para conceder a segurança, determinando-se a anulação do ato 

de demissão da recorrente do cargo de Auxiliar Administrativo II, 

promovendo-se sua imediata reintegração ao Serviço Público. Sem 

destaque no original. (STJ, Quinta Turma, Recurso Ordinário em Mandado 

de Segurança n. 24837, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, D.E. 

09/08/2010 - grifo nosso). Definida tal premissa, deve-se analisar se a 

sanção disciplinar aplicada à autora pautou-se pela legalidade no sentido 

expresso pelos julgados citados neste tópico. Ou seja, se o ilícito atribuído 

à postulante restou configurado e se foi apto a ensejar a penalidade 

imposta. O ato administrativo em comento é a decisão proferida no 

Processo Administrativo nº 027/2015/SMA da Prefeitura Municipal de 

Cáceres, para apuração de suposta ilegalidade e/ou irregularidade na 

incorporação de função gratificada da servidora Zubeide Peixoto 

Ambrósio Curvo que fixou em seu dispositivo: “Constata-se que a 

incorporação recebida pela servidora é indevida, e, aceitar a tese 

defensiva seria o mesmo que reconhecer a legalidade de um ato 

administrativo eivados de vícios e irregularidades que vem ocasionando 

prejuízos a Administração Pública Municipal de Cáceres por anos. No caso 

específico, oriundas das ações da servidora, dos agentes políticos e 

eletivos, onerando mensalmente o cofre público municipal desde o mês de 

novembro do ano de 2004.” “Constata-se, ainda, que o requerimento da 

servidora Zubeide Peixoto Ambrósio Curvo, solicitando incorporação de 

função gratificada à sua remuneração, trouxe danos ao erário público 

municipal, tratando-se de notória má-fé e deslealdade com o órgão público 

municipal que a remunera, especialmente quando pleiteou judicialmente no 

ano de 2003 a incorporação de função gratificada a sua remuneração, 

sabendo que não fazia jus. Dessa forma, a servidora não velou pela 

legalidade, moralidade e impessoalidade, agindo ilegalmente, utilizando-se 

do cargo e função pública para impetrar contra a Administração Municipal, 

beneficiando-se, assim, de verba indevida.” Do exposto, denota-se que a 

Administração Municipal pautou-se substancialmente em dois argumentos 

para refutar a tese defensiva de inexistência de ilícito e conduta ilícita: a) a 

uma, porque enquanto Procuradora do Município e exercer cargos 

comissionados de Coordenação tinha o dever de impedir a prática de atos 

viciados; b) depois porque os seus pedidos foram os elementos 

desencadeadores do ato administrativo ilegal e nulo. Em análise 

perfunctória dos autos, não se sobressai qualquer outra razão de fato ou 
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de direito que tenha sido levantada pela administração para fundamentar a 

pena de demissão aplicada no caso. Pois bem. Em sede administrativa, o 

ônus da prova dos fatos constituídos da pretensão punitiva pertence com 

exclusividade à acusação, sem que se possa exigir a produção por parte 

da defesa de provas referentes a fatos negativos. Compete, assim, à 

Comissão Disciplinar produzir provas por meios legalmente aceitos, 

observar o devido processo legal e indicar penalidade se houver prova 

suficiente para elucidar os fatos apurados. A suficiência da prova é a 

questão essencial na apuração disciplinar, porque ela deverá ser robusta, 

sob pena de se invalidar a punição aplicada. Tendo em vista a previsão do 

in dubio pro reo no processo administrativo disciplinar, só poderá ser 

ilidido com robusta e suficiente prova em contrário. Portanto, deverá a 

Administração provar que o acusado cometeu as transgressões que a ele 

é imputado. Essa prova deverá ser inequívoca, suficiente para o 

apenamento proposto. Não basta a Comissão Processante refutar as 

alegações do servidor, com a inversão de posições, tendo em vista que 

compete ao poder público provar a ocorrência de fatos que desencadeiam 

em inobservância das normas disciplinares. No caso sub judicie, porém, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, não se infere a configuração 

dos indícios de autoria. No que tange à justificativa de ser a autora, à 

época, ocupante de cargos em comissão e, como tal, tinha o dever de 

impedir atos ilegais, nota-se ausência de nexo causal entre o ato ilícito e 

eventual conduta ou omissão dolosa da autora. Isso porque, não restou 

sequer minimamente demonstrada qual a responsabilidade da demandada 

na edição dos Decretos que incorporaram ao seu subsídio às funções 

gratificadas ou quais atos/ condutas teria praticado para alcançar a 

ilegalidade. Para que tal argumento fosse hábil a embasar uma pena de 

demissão, seria necessário que se delineasse qual a exata influência da 

autora na concessão irregular da incorporação, o que, a princípio, não se 

verificou nos autos. O certo, no âmbito administrativo, é que, 

independentemente do cargo que ocupa, todo e qualquer servidor deve 

prezar pela moralidade e legalidade dos atos administrativos, não somente 

quando investido em função de confiança ou comissionada. Para que tal 

fato fosse relevante em termos de conduta ilícita, necessário que a autora 

detivesse o mínimo controle sobre o ato administrativo, participando de sua 

edição em qualquer nível, o que, repita-se, não se evidenciou ao menos 

por ora. Pauta-se também a decisão administrativa ora atacada no fato de 

que o Decreto que incorporou a função gratificada ao subsídio da autora 

teve origem em suas petições. Conforme dito, em sede de cognição 

sumária, parece que o conjunto probatório administrativo não apontou 

influência ilícita da demandada para a concessão das incorporações, o 

que seria essencial para revelar sua responsabilidade. Ademais, tal 

conclusão fere o princípio do direito de petição. Responsabiliza o 

peticionário pela decisão, isentando os que praticaram o ato, não se 

revelando o mais ajustado. Portanto, em análise perfunctória, a pena 

aplicada revela-se desarrazoada à conduta que se delineou nos autos, 

impondo-se a concessão da liminar pleiteada nos autos. Colha-se do 

julgado: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR- PAD. PENA DE DEMISSÃO NULIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO. 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 

RETROATIVOS AO ATO DEMISSIONAL FRAGILIDADE DAS PROVAS 

QUANTO A UM JUÍZO DE CERTEZA. DESPROPORCIONALIDADE DE PENA 

DE DEMISSÃO.1. O cerne do recurso diz respeito ao cometimento ou não 

de ato ilícito administrativo praticado pela apelante e desproporcionalidade 

da pena de demissão. 2. A penalidade de demissão deve ser respaldada 

em prova convincente sob pena de comprometimento da razoabilidade e 

proporcionalidade. 3. De acordo com laudo pericial documentos 

cópico-grafotécnico das cártulas bancárias, objeto do processo 

administrativo, resta demonstrado que as assinaturas não promanaram 

dos punhos escritores da Apelante. 4. Diante de todo exposto não há 

como se afirmar ter sido a apelante a responsável pela assinatura dos 

cheques compensados, e, em consequência ter causado lesão aos 

cofres públicos. 5. No caso em epígrafe foi aplicada a penalidade máxima 

à Apelante sem levar em consideração as circunstâncias atenuantes e os 

seus bons antecedentes funcionais, já que mesmo tendo respondido a 

processo de sindicância, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha 

realizado o ilícito ou se beneficiado do mesmo. 6. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público 

reintegrado é assegurado todos os direitos de que fora privado em razão 

da demissão ilegal, inclusive os vencimentos retroativos. 7.Ao presente 

caso serão aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma 

processual estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em vista que os atos 

jurídicos processuais (sentença e Apelação Cível) tiveram seus efeitos 

consumados ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo que este 

acórdão seja proferida na vigência da Lei nº 13.105/2015, privilegiando as 

disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, 

bem como, o art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição 

Federal de 1988. 8.Recurso conhecido e provido.(TJ-PI - AC: 

00039244420028180140 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de 

Julgamento: 13/09/2018, 2ª Câmara de Direito Público). – grifou-se. Desse 

modo, evidenciados os requisitos autorizadores da concessão antecipada 

da tutela, o deferimento dessa para determinação liminar ao Município de 

Cáceres para que promova a reintegração da autora Zubeide Peixoto 

Ambrosio Curvo ao cargo que ocupada, é medida impositiva. Ademais, há 

que se mencionar que não se afasta na presente decisão a ilegalidade do 

Decreto que concedeu a incorporação ao subsídio da autora dos valores 

relativos às funções gratificadas e, portanto, não se questiona a anulação 

desse no bojo do mesmo Processo Administrativo, não havendo que se 

falar em retorno do pagamento de tal verba, ao menos em análise 

perfunctória para fins de concessão da medida liminar. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC, para determinar que o Município de 

Cáceres promova IMEDIATAMENTE a reintegração da autora ZUBEIDE 

PEIXOTO AMBROSIO CURVO ao cargo que ocupava, com fulcro no art. 

300, do CPC; c) O descumprimento do item “b” acarretará multa diária e 

pessoal do Prefeito Municipal de Cáceres e Secretário de Administração 

Municipal de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do 

crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da impossibilidade de 

transação, conforme o art. 334 § 4.º, II CPC; e) Cite-se o réu da presente 

ação para querendo apresentar contestação, na forma do art. 335, III e 

com prazo previsto no art. 183, todos do NCPC; f) Após, ao autor para 

impugnar; g) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PELEGRINO & CIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

JHONY NICÁCIO CLEMENTE OAB - MT0018294A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo 

Município de Cáceres contra a empresa Pelegrino & CIA LTDA, em que se 

pretendia a manutenção do contrato administrativo havido entre as partes 

pelo período de noventa dias, a partir do ajuizamento do feito. Liminar 

deferida. Contestação apresentada pelo requerido. Audiência de 

conciliação frustrada. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. É 

caso de extinção do feito sem resolução de mérito. A perda do objeto 

ocorre quando por alguma razão superveniente, o provimento jurisdicional 

se torna inútil ou desnecessário ao autor. Nos autos, o pedido do autor era 

no sentido de manutenção do contrato administrativo havido entre as 

partes pelo período de noventa dias, a partir do ajuizamento do feito. A 

liminar foi deferida neste sentido, tendo escoado o prazo deferido em 

março de 2019. Deste modo, eventual decisão de mérito se torna inócua, 

de forma que a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Extinguir o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, IV do CPC; (b) Não tendo nenhuma das partes 

dado causa à extinção do processo, sem custas e honorários 

advocatícios, na forma da lei; (c) Decorrido o prazo recursal sem recurso 

voluntário, ausente a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição em razão 

do valor da causa (art.475,§ 2º do CPC), levem-se os autos ao arquivo 

com as anotações e baixas necessárias; (d) P. R. I. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001446-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 02/06/2020 

15:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CÁCERES. , 2 de março de 2020. VALDINEY DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97431 Nr: 2499-10.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO SOUZA DE LACERDA, JÂNIO SOUZA 

DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97431 §!*k@¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2499-10.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: JÂNIO SOUZA DE LACERDA e JÂNIO SOUZA DE LACERDA

CITANDO(S): Executados(as): Jânio Souza de Lacerda, CNPJ: 

02463417000116 e Executados(as): Jânio Souza de Lacerda, CPF: 

42223520200

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 10.329,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 200912569, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

DESPACHO: “VISTOS etc. Expeça-se mandado executivo fiscal, 

observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º, da Lei 6.830/80. A citação 

deverá ser realizada pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8° 

da Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar o principal, acrescido de juros, multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em virtude da inclusão, na CDA, 

de verba para o FUNJUS.Não havendo pagamento ou indicação de bem à 

penhora, independentemente de nova determinação, proceda-se a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à integral satisfação 

do crédito, intimando-se o executado para, querendo, opor embargos no 

prazo de trinta dias. Concedo a prerrogativa prevista no artigo 172, § 2º, 

do CPC.Cumpra-se.”

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 28 de fevereiro de 2020.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134801 Nr: 3828-23.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA DIMPREL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

134801 §!.Q"¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3828-23.2011.811.0006

 ESPÉCIE: Execução Fiscal

PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE RÉ: ELETRÔNICA DIMPREL LTDA

CITANDO(S): EXECUTADOS(AS): ELETRÔNICA DIMPREL LTDA, CNPJ: 

01037837000178

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 5.631,55

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 71/2011, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

DESPACHO: Vistos etc. Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela 

Fazenda Pública Municipal na qual pugna pela penhora online via 

BACENJUD, RENAJU e INFOJUD. Dos autos, vislumbra-se citação por 

oficial de justiça restou inexitosa (fl.21). ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: (a)INDEFIRO, por hora, o pleito do Exequente, 

vez que impertinente o momento processual; (b) Promova-se a tentativa de 

CITAÇÃO do Executado pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º da LEF, conforme o despacho inicial;(c) Sendo necessária a citação 

por edital e não havendo resposta dos citados, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial dos devedores, forte no art. 72, 

II, NCPC;(d) Com a resposta, intime-se o exequente, no prazo legal;(e) Às 

providências. Cumpra-se.

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 28 de fevereiro de 2020.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4869 Nr: 915-59.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA LEAL DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603, MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO MARTINS 

FRAGA, para devolução dos autos nº 915-59.1997.811.0006, Protocolo 

4869, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152416 Nr: 11405-18.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALUCIA DE MORAES SURUBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

11405-18.2012.811.0006, Protocolo 152416, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102363 Nr: 7460-91.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA, 

FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA, COCAR VEÍCULOS LTDA, 

LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR, MILTON APARECIDO SGOBI, VERA 

HIROKO OKAZAKI VIEIRA, ALEXANDRE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA A. DE M. NAVARRO - 

OAB:6606, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7460-91.2010.811.0006, Protocolo 102363, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157673 Nr: 5383-07.2013.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLY ANDRADE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5383-07.2013.811.0006, Protocolo 157673, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95573 Nr: 640-56.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORVETTI COMÉRCIO DE MÁQ. E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO, SAMUEL OLSEN DE MATOS, MARTA MARQUES DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

640-56.2010.811.0006, Protocolo 95573, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100045 Nr: 5137-16.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLY ANDRADE FRANCO, MARCELA SILVA 

FRANCO, MARIA DE FATIMA AMORIM SILVA, SILVA & FRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5137-16.2010.811.0006, Protocolo 100045, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135945 Nr: 5093-60.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO, 

VAGNER FERREIRA GONÇALVES-ME (CENTRO OESTE TUR), MARIA 

APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5093-60.2011.811.0006, Protocolo 135945, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151626 Nr: 10467-23.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILCE GORETE MENDES RAYMUNDI, A. G. M. 

RAYMUNDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10467-23.2012.811.0006, Protocolo 151626, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 4265-06.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON DA SILVA RIBEIRO, ARISTON DA 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4265-06.2007.811.0006, Protocolo 66746, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68563 Nr: 6005-96.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI FURLANETO AMÂNCIO, IRACI 

FURLANETO AMANCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 
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6005-96.2007.811.0006, Protocolo 68563, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88401 Nr: 3878-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA, A. S. B., J. G. S. B.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3878-20.2009.811.0006, Protocolo 88401, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95581 Nr: 648-33.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUILDO TOSCANO DE FIGUEIREDO, A. 

TOSCANO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

648-33.2010.811.0006, Protocolo 95581, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150202 Nr: 8931-74.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADÃO PARISATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8931-74.2012.811.0006, Protocolo 150202, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157237 Nr: 5000-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDELIS DAMASCENO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:27.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5000-29.2013.811.0006, Protocolo 157237, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161450 Nr: 9248-38.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OSCAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9248-38.2013.811.0006, Protocolo 161450, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188714 Nr: 7428-13.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CARLOS RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7428-13.2015.811.0006, Protocolo 188714, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000580-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVAL SILVA (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. 

1000580-51.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.719,03 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ROSIVAL SILVA Endereço: RUA DOS SANTOS, 15, 

PARQUE NOVA ERA, 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. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 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, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 02 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário 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: > 
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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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000672-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ZAMPIRON LTDA - ME (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CÁCERES-MT Ref.: 1000672-29.2019.8.11.0006 / SILVA 

& ZAMPIRON LTDA - ME O MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, já qualificado nos 

autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência expor e requerer 

conforme segue. Observa-se dos autos que já foram tentadas diversas 

diligências no sentido de localizador o devedor por AR e Oficial de Justiça. 

Como ele não está em nenhum dos endereços viáveis, já consultados no 

CDL e no SAT/RLZ, é o caso de citação por edital. Está presente um de 

seus pressupostos autorizadores: Art. 257. São requisitos da citação por 

edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 

presença das circunstâncias autorizadoras; O CPC, todavia, condiciona a 

verificação de que o citando está em local ignorado ou incerto à consulta, 

por parte do órgão jurisdicional, aos cadastros públicos vinculados ao 

Poder Judiciário. Art. 256. A citação por edital será feita: II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; § 

3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, requer a Vossa Excelência: 

a) a citação por edital de SILVA & ZAMPIRON LTDA – ME. Nestes termos, 

pede e espera deferimento. Cáceres-MT, 02 de março de 2020. Roberto 

Carlos Ferreira Mendes Procurador Municipal OAB/MT 4.126 José Tiago 

Minholi Estagiário

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007357-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES PIOVESAN & PIOVESAN LTDA - ME (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. 

1007357-86.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.829,55 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: GUIMARAES PIOVESAN & PIOVESAN LTDA - ME, CNPJ: 

10.408.386/0001-29, IE: 1336247-4 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

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

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 3.829,55 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão (ões) de Dívida Ativa n. 34343/2018, que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: 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) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tatiana Rodrigues 

Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei. Cáceres - MT, 2 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Tatiana Rodrigues Barbosa de 

Sousa Ribeiro Técnico(a) 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000672-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ZAMPIRON LTDA - ME (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. 

1000672-29.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.686,86 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SILVA & ZAMPIRON LTDA - ME Endereço: RUA DOS 

OPERARIOS, 3, CENTRO, 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. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 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, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 02 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000222-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA (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. 

1000222-86.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.548,84 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA Endereço: RUA 

GENERAL OSORIO, 663, CENTRO, 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. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto 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, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

02 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005116-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEIXO IZIDIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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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. 

1005116-42.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.015,70 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ALEIXO IZIDIO DE OLIVEIRA, ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 6.015,70 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em 

desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) Certidão (ões) de 

Dívida Ativa n. 15257/2018 E 15258/2018, que pretende a satisfação da 

divida acima descrita DECISÃO: 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) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tatiana Rodrigues 

Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei. Cáceres - MT, 2 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Tatiana Rodrigues Barbosa de 

Sousa Ribeiro Técnico(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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007405-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JORCI BUENO MAMORE (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. 

1007405-45.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.599,44 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: BENEDITO JORCI BUENO MAMORE Endereço: RUA DOS 

FUNCIONARIOS PUBLICOS, QUADRA 16 LT 01, CAVALHADA, 

CÁCERES/MT - 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. DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 

resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 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, VALDINEY DA SILVA, digitei. 

Cáceres/MT, 02 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista 

Judiciário 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 
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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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005118-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(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. 

1005118-12.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.224,53 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA - ME, 03.027.109/0013-44 Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

9.224,53 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima 

qualificado, em face da(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa n. 15742/2018, 

que pretende a satisfação da divida acima descrita. DECISÃO: 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) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tatiana Rodrigues 

Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei. Cáceres-MT, 2 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Tatiana Rodrigues Barbosa de 

Sousa Ribeiro Técnico(a) 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SABARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000734-35.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SABARA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000737-87.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NIVALDO 

GARCIA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 87 de 378



MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000738-72.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DIONE DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ SANTANA CACHUI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000739-57.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JUAREZ 

SANTANA CACHUI SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000740-42.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:THIAGO DOS 

SANTOS BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000741-27.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:THIAGO DOS 

SANTOS BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000742-12.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FABIANA MARIA 

DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000743-94.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALDEMIR 

RAMALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NASCIMENTO SANTIAGO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000744-79.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDREIA 

NASCIMENTO SANTIAGO JACOB ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PRUDENTE SONAIQUE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000746-49.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANA MARIA 

PRUDENTE SONAIQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA MALDONADO VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO DE SOUZA CAMPOS (REQUERIDO)

MAX FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAKASHI MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA SILVA GATTASS OAB - MT2308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA (REQUERIDO)

NELSON RIBEIRO (REQUERIDO)

MARIA FRANCINEIDE CONCEICAO DA SILVA (TESTEMUNHA)

SITE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDINEI PAIAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

16/03/2020 13:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER SEU CLIENTE E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAKASHI MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA SILVA GATTASS OAB - MT2308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA (REQUERIDO)

NELSON RIBEIRO (REQUERIDO)

MARIA FRANCINEIDE CONCEICAO DA SILVA (TESTEMUNHA)

SITE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDINEI PAIAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

16/03/2020 13:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER SEU CLIENTE E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAKASHI MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA SILVA GATTASS OAB - MT2308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA (REQUERIDO)

NELSON RIBEIRO (REQUERIDO)

MARIA FRANCINEIDE CONCEICAO DA SILVA (TESTEMUNHA)

SITE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDINEI PAIAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

16/03/2020 13:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER SEU CLIENTE E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003057-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURINA DAS PASSOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003057-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IZAURINA DAS PASSOS 

ARAUJO REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 
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28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003057-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURINA DAS PASSOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003057-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IZAURINA DAS PASSOS 

ARAUJO REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012307-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006257-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006257-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006257-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006257-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002863-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIODORO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006258-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BONFIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006258-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO BONFIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

autor, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 
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9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006258-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BONFIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006258-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO BONFIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

autor, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA OLIVEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000748-19.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ADRIANA 

FATIMA OLIVEIRA CAETANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BENEDITA IVONE ADORNO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 2 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006260-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SULENEIR CRUZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006260-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SULENEIR CRUZ GARCIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006260-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SULENEIR CRUZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006260-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SULENEIR CRUZ GARCIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PENHA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002099-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WEVERTON PENHA COSTA 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PENHA COSTA LEITE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002099-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WEVERTON PENHA COSTA 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SANTANA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS OAB - RS57184 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006153-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIO CESAR SANTANA 

GARCIA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SANTANA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS OAB - RS57184 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006153-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIO CESAR SANTANA 

GARCIA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000665-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO FREDERICO MULLER NETO OAB - MT9904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007233-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR APARECIDA RAMOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUDAIR MIRANDA SABORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000683-24.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALIENE RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON EDMUNDO DE CAMPOS MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005150-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005984-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JUNIELSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004549-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (AUTOR)

JAQUELINE CASTRO SOUSA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (AUTOR)

JAQUELINE CASTRO SOUSA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006032-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMIR RODRIGUES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007342-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007342-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012817-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERNANDA DONINI CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARIA TOBIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA TOBIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012817-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERNANDA DONINI CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARIA TOBIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA TOBIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012817-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERNANDA DONINI CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARIA TOBIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA TOBIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYCHELY DE ALMEIDA RIZZO 03943263185 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005687-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINY DE CARVALHO LEITE (EXECUTADO)

KARINY DE CARVALHO LEITE (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-59.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON LEMES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000422-59.2020.8.11.0006. AUTOR: WENDERSON LEMES CAMPOS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE Vistos, etc. Segundo consta da 

inicial, o Requerente prestou concurso público para o ingresso no cargo 

de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato 

Grosso, polo de Cuiabá-MT, regido pelo Edital de Concurso Público n. 

001/2018 – SEJUDH, de 01 de agosto de 2018, conduzido pelo Instituto 

Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. O Requerente 

alega que após ter logrado êxito nas primeiras fases do certame, na última 

fase, denominada de “investigação social”, foi considerado 

“contraindicado”, tendo como fundamento a omissão de informações, 

posto que ao responder a pergunta de item 2.3 da FIC – Formulário de 

Investigação Social, o Requerente teria omitido que sua esposa figura 

como ré em ação criminal. Sustenta o Requerente que não tinha 

conhecimento dos fatos, considerando que a época do ocorrido (08/06/ 

2011), ele e sua atual esposa eram apenas namorados, vindo a fazer 

declaração de união estável no ano de 2012, desconhecendo sua vida 

pretérita. Informa ainda que na decisão que o considerou “contraindicado”, 

há menção quanto a entrevista realiza com o fito de verificação de sua 

idoneidade, na qual foram realizadas declarações depreciativas, o que é 

rechaçado pelo Requerente, ao considerar que não se sabe o nome nem 

as condições em que restaram colhidas tais informações. É o necessário. 

Decido. 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. Verifico que admite-se o controle de legalidade – de 

forma excepcional – quando verificado eventual descompasso entre as 

questões cobradas e o conteúdo programático constante no edital, isto 

significa que somente em casos especiais poderá haver essa 

intervenção, que invariavelmente ocorre em situações teratológicas. Neste 

sentido, colhe-se a ementa do STJ: AgRg nos EAREsp 130247 / MS 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL 2012/0162911-7 AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS TESES CONFRONTADAS. 

CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA 

EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. (…) 2.- 

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em matéria de concurso público, 

o Poder Judiciário deve limitar-se ao exame de legalidade das normas do 

edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, não analisando a 

formulação das questões objetivas, salvo quando existir flagrante 

ilegalidade ou inobservância das regras do certame. 3.- O precedente 

colacionado, ao invés de infirmar esse entendimento, o corrobora, na 

medida em que ressalta a excepcionalidade da intervenção judicial. 4.- 

Agravo Regimental improvido O Superior Tribunal de Justiça, como 

demonstrado, pacificou o entendimento segundo o qual a intervenção 

jurisdicional no âmbito de qualquer concurso público deve ter estreita 

objetividade, sob pena do subjetivismo analítico configurar indevida 

intervenção jurisdicional na esfera administrativa. Reporto-me ao pedido 

de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consiste o pedido 

de tutela de urgência em determinar aos Requeridos que reincluam o autor 

nas fases do concurso público vigente, sob pena de prejuízo de incerta e 

difícil reparação. É o caso de indeferimento da liminar. No caso, analisando 

detidamente o painel probatório coligido ao processo, não vislumbro a 

probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando que 

a época dos fatos envolvendo a esposa do Requerente, este já mantinha 

um relacionamento com a mesma, vindo a se desenvolver ao longo dos 

anos uma relação oficial de união estável, que inclusive perdura até o 

presente momento. Desse modo, em princípio, não vislumbro qualquer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 94 de 378



ilegalidade nos atos praticados pelo Requerido, sendo de inteira 

responsabilidade do Requerente as informações prestadas no ato do 

preenchimento do FIC – Formulário de Investigação Social. Assim, tem-se 

que o direito reclamado depende de dilação probatória. Portanto, não 

estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela 

pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de liminar pretendido. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da manifestação expressa da parte requerida em 

ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC. Cite-se o réu da presente ação 

para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com 

prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006248-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006248-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANA MARIA DE SOUZA 

GUIMARAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

O autor, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006248-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006248-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANA MARIA DE SOUZA 

GUIMARAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

O autor, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007626-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA FERNANDES BORROMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SERGIO MARQUES OAB - RJ182909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007626-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSEFINA FERNANDES 

BORROMEU REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007626-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA FERNANDES BORROMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SERGIO MARQUES OAB - RJ182909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007626-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSEFINA FERNANDES 

BORROMEU REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 
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Intimem-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007626-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA FERNANDES BORROMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SERGIO MARQUES OAB - RJ182909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007626-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSEFINA FERNANDES 

BORROMEU REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010657-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE ENTENDER 

PERTINENTE, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011060-42.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA PELLINI GUIZELIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPAREÇA AO 

BALCÃO DA SECRETARIA DESTE JUÍZO PARA RETIRADA DE CERTIDÃO 

DE CRÉDITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012167-29.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPAREÇA PERANTE 

AO BALCÃO DESTE JUÍZO PARA RETIRADA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CARDOZO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011674-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SUEDI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011732-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEIXOTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA CAMILO DE CARVALHO MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXECUTADO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA QUE, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, MANIFESTE SOBRE A CONSTRIÇÃO 

PATRIMONIAL E A AVALIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000029-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS ACERCA DO BACEN NEGATIVO, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO BATISTA FONSECA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001670-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SALOMAO BATISTA 

FONSECA REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual insuficiência financeira, defere-se a esta 

os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de 

janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR EM 15 DIAS SOBRE OS EMBARGOS A 

EXECUÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA LUZ FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000759-48.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SEBASTIAO DE 

OLIVEIRA LUZ FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI 

LUAINE LUZ POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-33.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA LUZ FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000760-33.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SEBASTIAO DE 

OLIVEIRA LUZ FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI 

LUAINE LUZ POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001639-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001639-45.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ADEMIR MARTINEZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de receber 

os Embargos à Execução interposto por Requerido, considerando sua 

intempestividade, ante o transito em julgado da sentença. Assim, com base 

no que dispõe o art. 494, inciso I, do CPC, determino a expedição do 

competente precatório, encaminhando os documentos necessários, 

juntamente com o expediente, à Presidência do Tribunal de Justiça, 

através de sistema próprio. Adote a Sra. Gestora as medidas necessárias 

para o cumprimento. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010511-32.2014.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, DIBOX-DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que o Requerido DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA não foi citado, conforme documento juntado 

no ID n. 2595973. Desse modo, intime-se o Requerente para manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MENDES LOURENCO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001903-28.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDNA MENDES LOURENCO 

COSTA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual insuficiência financeira, defere-se 

a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012301-85.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ALVES DINIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

ODONTOPREV S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012301-85.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: BERNADETE ALVES DINIZ 

EXECUTADO: ODONTOPREV S.A., BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Considerando que a condenação foi solidária, certo que ambas as partes 

possuem valor a ser restituído. A Requerida BRADESCARD S.A. efetuou 

depósito no valor de R$ 10.260,71 (dez mil duzentos e sessenta reais e 

setenta e um centavos), conforme comprovante juntado no ID n. 

14722549. Sequencialmente, a Requerida ODONTOPREV S.A. efetuou o 

pagamento no valor de R$ 10.316,34 (dez mil trezentos e dezesseis reais 

e trinta e quatro centavos), conforme comprovante juntado no ID n. 

16041611. Em ID n. 15232590 houve manifestação por parte da 

Requerente, solicitando o levantamento do valor depositado, bem como o 

pagamento dos honorários sucumbenciais. Foi expedido alvará em favor 

da Requerente, no valor de R$ 10.590,85 (dez mil quinhentos e noventa 

reais e oitenta e cinco centavos). É o breve resumo dos fatos ocorrido no 

presente feito. Primeiramente, insta registrar que o valor constante do 

alvará liberado a Requerente, corresponde ao valor de R$ 10.316,34 (dez 

mil trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), acrescido do 

rendimento até a data de sua expedição. Registre-se ainda, que a 

condenação é solidária e considerando que ambas as partes depositaram 

dinheiro nos autos, certo que o valor da condenação total deve ser 

rateada entre as Requeridas, restando o pagamento do valor de R$ 

5.158,17 (cinco mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) 

para cada. Quanto ao valor devido a titulo de honorários sucumbenciais, 

imperioso destacar que a condenação foi direcionado a empresa 

Requerente, qual seja, ODONTOPREV S.A., sendo devido a esta o 

pagamento da referida condenação, deve este ser descontado do valor a 

ser restituído a referida empresa. Diante de todo o exposto, determino o 

que segue: Expeça-se alvará de levantamento correspondente ao valor de 

R$ 1.547,45 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), com seus rendimentos desde a data do efetivo depósito em 

Juízo, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Banco 

nº. 001 – Banco do Brasil, agência nº. 3834-2, conta corrente nº. 

1.041.044-9, com CNPJ nº. 03.507.4151/0031-60 Expeça-se alvará de 

levantamento correspondente ao valor de R$ 5.158,17 (cinco mil cento e 

cinquenta e oito reais e dezessete centavos), com seus rendimentos 

desde a data do efetivo depósito em Juízo, em favor da Requerida 

BRADESCARD S.A.. Expeça-se alvará de levantamento correspondente 

ao valor de R$ 3.610,72 (três mil seiscentos e dez reais e setenta e dois 

centavos), com seus rendimentos desde a data do efetivo depósito em 

Juízo, em favor da Requerida ODONTOPREV S.A. Após, considerando o 

pagamento integral d débito, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012329-58.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ OAB - MT0009380A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012329-58.2010.8.11.0006. REQUERENTE: LUIS OTAVIO DE SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA Vistos, etc. Designo o 

dia 06 de abril de 2020, às 14h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, determinando à Sra. Gestora Judicial as medidas 

necessárias à efetiva realização do ato. Intimem-se as partes, 

cientificando-os de que deverão comparecer ao ato com suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (§1.º do art. 78 da Lei n.º 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 10 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000672-92.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]; - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : 

REQUERENTE: RODRIGO FRANCO BARBOSA : ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE CARVALHO : REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, RUA JOÃO DE ARRUDA 

PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-900 

Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 14:00 (MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 2 de março de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR 

E AUDIÊNCIA VIA SISTEMA Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de 

Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara da Comarca de 

Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 1000265-86.2020.8.11.0006 ; 

Valor causa: R$ R$ 23.000,00; Tipo: Cível; Espécie: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : AUTOR: LUIZ WILLIAM 

GARCIA SILVA : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ANGELO 

CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA : REQUERIDO: LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: RUA AMAZONAS 

DA SILVA, n. 27, - ATÉ 499/500, VILA GUILHERME, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 02051-000 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 14:15 (MT), na sala de audiências da 5ª 

Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

Decisão/Despacho: Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa 

Requerida, referente a contrato n. 005105617800000, débito no valor de 

R$ 618,49 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos). O 

Requerente alega desconhecer por completo o referido débito, posto que 

nunca celebrou qualquer negócio jurídico com a empresa ora Requerida, 

razão pela qual vem ao judiciário para obter declaração de nulidade de 

dívida. Informa que ao entrar em contato com a Requerida, lhe foi 

informado que a dívida é referente a um cartão de crédito e que além do 

valor negativado ainda existia mais débitos a vencer no valor aproximado 

de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Sustenta que tentou por várias 

vezes receber o valor devido, mas sem êxito. É o breve e necessário 

relato. Decido. 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. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, a lei exige 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. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária, considerando que o Autor, na qualidade de 

consumidor, portanto, hipossuficiente frente a Requerida, afirma que 

nunca celebrou qualquer contrato com a Requerida, desconhecendo por 

completo a origem do débito. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que o 

Requerente está sendo privado de realizar compras no crediário por 

negativação que alega ser indevida. Resta também patente o requisito da 

reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre 

durante a dilação probatória que o débito objeto de negativação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito é devido, há meios de ressarcimento. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a 

empresa Requerida que proceda a retirada do nome da Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato n. 

005105617800000, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar a partir da 

intimação da presente decisão. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Petição Inicial: LUIZ 

WILIAM GARCIA SILVA, brasileiro, casado, fiscal de consumo, inscrito no 

CPF sob nº 858.271.851-91 e RG nº 1379801-4 SESP/MT, residente e 

domiciliada na Rua Barcelona, s/nº , Jardim Imperial, CEP 78.200-000, 

Cáceres/MT, representado por seu advogado que esta subscreve, com 

endereço profissional situado à Rua Galdino Pimentel, Nº 14, 14º andar, 

sala 141, Edifício Palácio do Comércio, Centro Sul, CEP: 78.005-020, Fone: 

(65) 3321-0055 e (65) 98144-8175, E-mail: miguelcarrocia18@gmail.com, 

conforme procuração anexo, vem respeitosamente perante a presença de 

Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 300, 319 do NCPC e Lei nº 

8.078/1990, propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. em face de LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrito sob o nº do CNPJ 02.206.577/0001-80, 

situado na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Bairro Vila Guilherme, São 

Paulo/SP, CEP: 02.051-000, telefone (11) 3003-4828, E-mail: 

unidadedeatendimentoafiscalizacao@correio.itau.com.br, pelas razões de 

fato e de direito que passa a expor e ao final requerer: I - DOS FATOS O 

Autor recebeu em seu celular, uma mensagem via SMS, que o seu nome 

havia sido negativado pela empresa LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, de imediato ignorou o fato, pois nunca celebrou nenhum contrato 

com tal empresa. No início de dezembro de 2019 ao fazer uma compra em 

uma loja de departamento, foi informado pela atendente que o seu credito 

havia sido negado por haver uma restrição em seu nome. De imediato o 

Autor se encaminhou até a CDL (câmara de dirigentes lojistas) de sua 

cidade e ao fazer a consulta de seu CPF, descobriu que o seu nome havia 

sido negativado pela empresa Ré no dia 17/09/2019, referente ao contrato 

nº 005105617800000, vencido no dia 21/08/2019 no valor de R$ 618,49 

(seiscentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos). Após pesquisar 

e conseguir localizar o número de telefone da empresa, o Autor entrou em 

contato com a mesma, sendo informado pelo atendente que a dívida era 

referente a um cartão de crédito, que além do valor negativado ainda 

existia mais débitos a vencer no valor aproximado de R$ 2.300,00 (dois mil 

e trezentos reais). O Autor argumentou que não possuía nenhum cartão 

de crédito da empresa, que nunca celebrou nenhum contrato com a 

mesma, que se quer conhecia o cartão, foi informado pelo atendente que a 

única maneira de ter o seu nome retirado da lista de maus pagadores seria 

pagando a dívida. Inconformado o Autor se dirigiu até a delegacia de 

polícia, após lavrar o Boletim de Ocorrência nº 2019.385790, foi orientado 

pelo escrivão a procurar um advogado e buscar os seus direitos pelas 

vias judiciais, assim fez. II – DO DIREITO A) DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

DE URGÊNCIA Cumpre ressaltar que os requisitos do artigo 300 do NCPC 

são visíveis no presente caso. Primeiro porque o fundamento da demanda 

apresenta provas suficientes para levar o juiz a acreditar que o Autor é 

titular do direito de ter o seu nome excluído do Serasa e do SPC (Serviço 

de Proteção ao Crédito) e também de qualquer cadastro de proteção ao 

crédito, o justificado receio de ineficácia do provimento final, em síntese o 

“fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. Assim dispõe o Código de 

Processo Civil que diz: “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" De acordo com o 

Código de Processo Civil, para que o juiz conceda a antecipação são 

necessários dois requisitos para a concessão, a prova inequívoca e o 

convencimento da verossimilhança da alegação. Nestes termos, 
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necessária a antecipação da tutela, havendo urgência na exclusão do 

nome do Requerente, junto ao Serasa e SPC (Serviço de Proteção ao 

Crédito) qualquer cadastro, o Autor embora leve uma vida muito humilde, 

nunca assumiu um compromisso que não pudesse cumprir, pois sempre 

zelou pelo seu nome, a negativação injusta, causa enorme dor ao mesmo. 

O “fumus boni iuris” é evidenciado no fato do Autor nunca ter celebrado 

nenhum contrato com a instituição Ré, o que ele demonstra através do 

Boletim de Ocorrência por ele registrado, Ora Excelência, quem procuraria 

a polícia para cometer algum ilícito. Importante salientar que a empresa 

pode negativar o nome do Autor novamente caso comprova-se a licitude 

da negativação, sem que ocorra nenhum prejuízo para a instituição O 

Banco negativou o Autor por uma dívida de cartão de crédito que o autor 

nunca possuiu, muito menos utilizou. Diante o exposto é cristalino o “fumus 

boni iuris”, direito que se comprova também pelo entendimento de diversos 

Tribunais de Justiça, conforme exposto: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10000180432908002 MG (TJ-MG) Jurisprudência• Data de publicação: 

29/03/2019 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA No mesmo liame o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: TJ-RJ - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 00610102120158190000 RIO DE JANEIRO RIO BONITO 1 

VARA (TJ-RJ) Jurisprudência• Data de publicação: 11/03/2016 EMENTA 

LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO 

DO NOME DO AGRAVADO NOS CADASTROS ADMINISTRATOS PELO SPC 

E SERASA. Vale Ressaltar que assim que soube da negativação indevida 

o Autor ligou para a instituição financeira informando não ser cliente da 

mesma, que nunca teve um cartão de crédito da empresa, buscando 

retirar a negativação de seu nome pelas vias administrativas, tendo sua 

tentativa frustrada pela negativa da Ré. O “periculum in mora” fica 

demonstrado no fato do Autor ser humilde, pobre na acepção da lei, a 

restrição em seu nome o priva de adquirir produtos essenciais para a 

manutenção de sua vida, como por exemplo a compra de medicamentos a 

crédito. Importante salientar repetitivamente que a retirada do nome do 

Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo 

a parte Ré, uma vez que a mesma pode tornar a negativar o seu nome a 

qualquer momento. Diante do exposto, restando presentes os 

pressupostos necessários para a concessão do presente pedido, requer 

que seja determinado por Vossa Excelência, que a Ré retire/exclua o 

nome do Autor junto ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), Serasa e 

demais cadastros de proteção ao crédito, vez que não há razão alguma 

para que o mesmo persista, em caráter de urgência, não ultrapassando 5 

(cinco) dias, bem como, em conformidade com o artigo 84 do CDC, deve 

ser estabelecida multa diária caso referida medida não seja cumprida. B) 

DA JUSTIÇA GRATUITA A nossa Carta Magna assegura às pessoas o 

acesso ao Judiciário, senão vejamos: “CF/88 – Art. 5º - LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Neste caminho a Lei 1.060/50 garante a 

assistência judiciária à parte processual, verbis: Art. 4º. A parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar à custa do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família”. Ainda nesta vereda, importante mencionar o artigo 98 do Código 

de Processo Civil de 2015, que preleciona: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custa, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. ” Verifica-se, pois, do 

cotejo dos dispositivos legais acima transcritos, com a declaração de 

hipossuficiência financeira, que o promovente tem direito de requer os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, pois não possui condições para, sem o 

prejuízo de sua manutenção e de sua família, arcar com as custas do 

processo em comento. Vale ressaltar ainda, o artigo 1º da Lei nº 7.115/93, 

o Autor é humilde e com o seu ganho mantém o sustento de sua família. C) 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO Nas relações entre bancos e clientes, 

devemos destacar a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça que traz 

em seu exposto: “STJ - Súmula 297 O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável as instituições financeiras” . É indiscutível a caracterização de 

relação de consumo entre as partes, apresentando-se a empresa Ré 

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO., como instituição financeira, ora prestadora de serviços, o 

que a qualifica como fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC: “Art. 

3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. (...) § 2° Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. ” Podemos 

mencionar ainda, o Autor como consumidor, de acordo com o conceito 

previsto no artigo 2º do mesmo diploma: “Art. 2º. Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. ” Resta clara a relação de consumo entre as partes, 

sendo que mantém um vínculo consumerista de prestação de serviços 

bancários. D) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No contexto da 

presente demanda, há possibilidades claras de inversão do ônus da prova 

ante a verossimilhança das alegações, conforme disposto no artigo 6º do 

Código de Defesa do Consumidor. “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, seguindo as regras ordinárias de expectativas. ” Desse 

modo, cabe a Requerida demonstrar provas em contrário ao que foi 

exposto pelo Autor. Resta informar ainda que algumas provas seguem em 

anexo. Assim, as demais provas que se acharem necessárias para 

resolução da lide, deverão ser observadas o exposto na citação acima, 

pois se trata de princípios básicos do consumidor. E) DA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA Importante ainda arrazoar, que na relação 

de consumo o fabricante, distribuidor e prestador de serviço respondem 

independentemente da existência de sua culpa, conforme preleciona o 

artigo 14 do 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. ” Ainda nesta vereda, fundamental expor o artigo 23 

do CDC: “Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade 

por inadequação dos produtos e serviços não o exime de 

responsabilidade. ” Nesse contexto, não há em que se falar em ignorância 

da Ré, pois segundo a teoria do risco ou da responsabilidade civil objetiva, 

o sujeito de direito que através de sua atividade criar um risco de dano a 

outrem, deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu 

comportamento sejam isentos de culpa. Os elementos constitutivos desta 

teoria são: nexo de causalidade, dano, ação de um agente ou risco. Por 

derradeiro, importante ainda mencionar o artigo 39, incisos I, III, IV, V, VI, 

VIII, X, XII e XIII do mesmo dispositivo legal, que informa: “Art. 39. É vedado 

ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) I - Condicionar o 

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; (...) III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço; IV - Prevalecer-se da fraqueza ou 

ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento 

ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - Exigir 

do consumidor vantagem manifestamente excessiva; VI - Executar 

serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa 

do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre 

as partes; (...) VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 

competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro); (...) X - Elevar sem justa causa o preço de produtos ou 

serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) (...) XII - deixar de 

estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação 

de seu termo inicial a seu exclusivo critério. (Incluído pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou 

contratualmente estabelecido. (Incluído pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999) ” 

(...) Posto isso, não resta outra opção a Requerida a não ser responder 

objetivamente independentemente da existência de culpa pela má 

prestação de serviço ofertado, pois esta assume os riscos pelos danos 

que seus serviços causaram ao consumidor, ora Autor. F) DA 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO Vislumbra-se que a conduta da 

Ré configura prática abusiva, estando caracterizado o ato ilícito praticado 

no que se refere ao débito atribuído ao Autor de um cartão de crédito que 
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o mesmo nunca possuiu. A doutrina discorre sobre as denominadas 

“práticas abusivas” da seguinte forma: “As chamadas 'práticas abusivas' 

são ações e/ou condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como 

ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor 

lesado ou que se sinta lesado. São ilícitas em si, apenas por existirem de 

fato no mundo fenomênico. Assim, para utilizarmos um exemplo bastante 

conhecido, se um consumidor qualquer ficar satisfeito por ter recebido em 

casa um cartão de crédito sem ter pedido, essa concreta aceitação sua 

não elide a abusividade da prática (que está expressamente prevista no 

inciso III do art. 39). A lei tacha a prática de abusiva, portanto, sem que, 

necessariamente, seja preciso constatar algum dano real. ” Cristalino está 

que o Princípio da Boa-Fé não fora respeitado pela Requerida, sendo este 

expressamente referido no inciso III, do art. 4°do CDC. Será a boa-fé, nos 

dizeres de Silvio Rodrigues (2002, p. 60): “(...) um conceito ético, moldado 

nas ideias de proceder com correção, com dignidade, pautando sua 

atitude pelos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de 

a ninguém prejudicar." Vale destacar ainda que tal prática realizada pela 

Requerida caracteriza a má prestação de serviço, não cumprindo com o 

artigo 6º, e incisos II, IV, V e X, do Código de Defesa do Consumidor, que 

diz: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) II - a educação e 

divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; (...) 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V – a 

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que 

as tornem excessivamente onerosas; ” Por fim, fundamental expor o artigo 

51 do Código de Defesa do Consumidor que preleciona: “Art. 51. São 

nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: I - Impossibilitem, exonerem ou 

atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer 

natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de 

direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor 

pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações 

justificáveis; II – subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da 

quantia já paga, nos casos previstos neste Código; (...) IV - estabeleçam 

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade; (...) XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o 

conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração; (...) XV - 

estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; (...) § 

1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende 

os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe 

direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de 

tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra 

excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza 

e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 

peculiares ao caso. § 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva 

não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos 

esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. ” 

Deste modo, vale ressaltar que o Autor entrou em contato com a Ré 

informando sobre a negativação indevida de seu nome, também, que 

nunca celebrou nenhum contrato com a instituição e que não possui e 

nunca possuiu cartão de crédito da empresa. Diante dos fatos, é cristalino 

o direito do Autor em ter declarado a nulidade dos débitos lançados em 

seu nome, que segundo a funcionária da instituição Ré se aproxima a R$ 

3.000,00 (três mil reais). G) DOS DANOS MORAIS Vários foram os danos 

morais causados ao Autor, o mesmo teve o seu nome negativado de 

forma indevida pela instituição financeira Ré. Em dezembro de 2019, como 

de costume, o Autor procurou uma loja de departamento de sua cidade, 

com a finalidade de comprar produtos para a ceia de natal e principalmente 

presentes para os seus familiares. Após muito escolher, o Reclamante 

teve o seu crédito negado junto a loja, foi informado pelo funcionário existir 

uma restrição em seu nome, de imediato se dirigiu até a CDL, descobriu 

estar negativado pela instituição financeira, instituição essa com quem o 

Autor nunca trabalhou. A negativação indevida, por uma dívida de cartão 

em que o autor nunca utilizou trouxe ao Autor um grande abalo moral, 

destacando que a moral é reconhecida como bem jurídico, recebendo dos 

mais diversos diplomas legais a devida proteção, inclusive estando 

amparada pelo artigo 5º, inciso V e X da Constituição Federal 1988: “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: (...) V - é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem; (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação; ” Outrossim, o artigo 

186 e o artigo 927 do Código Civil de 2002 assim estabelecem: “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. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. ” A má-fé 

pelas práticas abusivas está evidente, uma vez que a Requerida se omitiu 

diante a tentativa do Autor em resolver a lide pelas vias administrativas, 

vale destacar o Artigo 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 6º – São direitos básicos do consumidor: (…) VI - a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; ” É NÍTIDA A FRUSTRAÇÃO E HUMILHAÇÃO QUE O 

REQUERENTE SOFREU, POIS SEMPRE FEZ QUESTÃO DE HONRAR COM 

SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, MESMO SENDO 

LEZADO, PROCUROU E INSISTIU JUNTO A INSTITUIÇÃO RÉ A 

RESOLUÇÃO DO VICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS VIAS 

ADMINISTRATIVAS, RESOLUÇÃO QUE VIU IGNORADA PELA OMISSÃO 

DO RÉU. As atitudes da Requerida vão de encontro com um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da 

pessoa humana, constituída em seu artigo: “Art. 1º A República Federativa 

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; ” Ainda nesta 

vereda, podemos elencar ainda o artigo 4º do CDC, que diz: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) III - harmonização dos 

interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização 

da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se 

funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com 

base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores; Lamentavelmente o Autor da ação, sofreu grande 

desgosto, humilhação, sentiu-se desamparado, foi extremamente 

prejudicado, conforme já demonstrado. Nesse sentido, é merecedor de 

indenização por danos morais, situação explicada pela doutrina Maria 

Helena Diniz, que segue abaixo: “É a dor, angústia, o desgosto, a aflição 

espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, 

pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a 

consequência do dano”. (....) “O direito não repara qualquer padecimento, 

dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um 

bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido 

juridicamente” (Curso de Direito Civil – Reponsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 

18ª ed., 7º v., c.3.1, p.92). ” Logo, o Requerente faz jus ao recebimento de 

indenização a título dos danos morais sofridos. Pretensão que vem a ser 

confirmada conforme decisão exposta do Superior Tribunal de Justiça: 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AgRg no AREsp 333922 PE 2013/0125027-5 (STJ) Jurisprudência •Data de 

publicação: 12/09/2013 EMENTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 1. No 

presente caso, a Corte local consignou: "Por se encontrar a decisão 

recorrida em patamar compensatório compatível às decisões dos Tribunais 

Estaduais para casos análogos, justifica-se a manutenção da indenização 

em 9.000,00." (fl. 126, e-STJ) 2. A revisão dos valores fixados a título de 

danos morais somente é possível quando exorbitantes ou insignificantes, 

em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da 

razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 

3. Agravo Regimental não provido. ” No mesmo sentido, podemos destacar 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: TJ-GO - 

Apelação (CPC) 01904361620188090051 (TJ-GO) Jurisprudência •Data de 
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publicação: 28/07/2019 EMENTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. Merece reforma a sentença condenando a 

operadora de telefonia, de grande porte econômico, ao pagamento de 

reparação por danos morais, em razão de negativação indevida nos 

cadastros de dados, quando o valor fixado não obedece aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda neste entendimento, podemos mencionar 

entendimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco: TJ-PE - Apelação 

Cível AC 5380518 PE (TJ-PE) Jurisprudência• Data de publicação: 

26/11/2019 EMENTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO ELEVADA PARA R$ 8.000,00. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O 

recurso discute a negativação indevida do consumidor, tendo em vista que 

mesmo não possuindo qualquer dívida junto à financeira, teve seu nome 

inscrito nos cadastros de devedores. 2. O valor da indenização deve ser 

elevado ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atendendo à 

compensação do dano sofrido, assim como à proporcionalidade e aos 

precedentes deste Colegiado. 3. Apelação provida. Importante 

demonstrarmos o entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

LANÇAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO EM CONTA 

CORRENTE INATIVA – QUITAÇÃO DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA 

CONTA BANCÁRIA – FATO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – 

VERBA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO.O lançamento de taxas e de tarifas de manutenção em 

conta corrente inativa demonstra falha na prestação dos serviços da 

instituição financeira. A inscrição indevida de nome no rol de maus 

pagadores é causa de dano moral in re ipsa. Para a fixação do valor da 

indenização a título de dano moral, devem ser observadas as 

particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos 

jurisprudenciais em casos semelhantes. Considerando o trabalho adicional 

realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária 

sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC. (Ap 

19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017) ” Assim, 

comprovado o nexo de causalidade e o ato ilícito cometido por parte da 

Reclamada, em face do Reclamante, impõe-se a condenação pelos danos 

morais. Em relação aos danos morais, convém ressaltar a lição do ilustre 

Orlando Gomes: “Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém 

experimenta em consequência de lesão em direito personalíssimo, 

ilicitamente produzida por outrem. (...) Observese, porém, que esse dano 

não é propriamente indenizável, visto como indenização significa 

eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é possível quando 

se trata de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. 

Trata-se de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes 

termos a obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o 

dinheiro não pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no 

caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e 

a de satisfação, em relação à culpa”. (in “Obrigações”, 11ª ed. Forense, 

pp. 271/272).” Quanto à necessidade de comprovação, importante notar 

que a caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, 

sendo aferido segundo o senso comum do homem médio, conforme 

leciona Carlos Alberto Bittar: “(...) na concepção moderna da teoria da 

reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação (...) o dano existe no próprio fato violador, impondo a 

necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge “ex facto” 

ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já 

apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, 

trata-se de presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a 

doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da 

orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de 

prova de dano moral.” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora 

Revista dos Tribunais, 2ª Ed., pp. 202/204).” Não restam dúvidas que o 

Autor foi lesado pela Ré, a instituição financeira lançou cobranças de 

dívidas de cartão de crédito junto ao CPF do Requerente sendo que o 

mesmo nunca possuiu cartão da instituição Ré, ainda negativou o nome do 

Autor junto aos órgãos de proteção do crédito. H.1) DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO No que concerne ao quantum indenizatório, forma-se o 

entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido 

de que a indenização pecuniária não tem apenas cunho de reparação do 

prejuízo, mas também caráter punitivo ou sancionatório, preventivo e 

repressor, pois a indenização não apenas repara o dano, repondo o 

patrimônio abalado, mas também intimidativa para evitar perdas e danos 

futuros. Sobre o dano moral, explicitamente praticado, e quanto a sua 

fixação, o Doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, nos ensina que: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro de conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para convergências de duas forças: ‘caráter punitivo’ 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o ‘caráter compensatório’ para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido” (Responsabilidade Civil, Forense, p. 62, 2a ed.). ” Daí o valor 

da condenação deve ter por finalidade dissuadir o Réu infrator de reincidir 

em sua conduta. PORTANTO, DIANTE DO CARÁTER DISCIPLINAR DA 

INDENIZAÇÃO, DO PODERIO ECONÔMICO DA PROMOVIDA, DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO E DA GRAVIDADE DO DANO CAUSADO 

AO AUTOR, MOSTRA-SE JUSTO E RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). III - DO 

PEDIDO Diante de todo o exposto, pleiteia o Requerente: A) a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado por 

Vossa Excelência, que a Ré retire/exclua o nome do Autor junto ao SPC 

(Serviço de Proteção ao Crédito), Serasa e demais cadastros de proteção 

ao crédito, vez que não há razão alguma para que o mesmo persista, em 

caráter de urgência, não ultrapassando 5 (cinco) dias, bem como, em 

conformidade com o artigo 84 do CDC, deve ser estabelecida multa diária 

caso referida medida não seja cumprida B) a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50, artigo 1º da Lei nº 

7.115/93, e ainda 98 do NCPC, tendo em vista, o Autor ser pobre na 

acepção jurídica do texto conforme declaração de pobreza anexa; C) o 

reconhecimento da relação de consumo, conforme preleciona os artigos 

2º e 3º do CDC, e Súmula 297 do STJ; D) conceder nos termos do art. 6º, 

inc. VIII do CDC, a inversão do ônus da prova em favor do Demandante; E) 

que o Requerido responda objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC; 

F) que seja declarada a nulidade da dívida junto à Instituição financeira, 

haja vista o Autor não possuir e nunca ter possuído qualquer tipo de 

cartão com a instituição financeira ora Ré; G) diante do caráter disciplinar 

da indenização, do poderio econômico da Promovida, das circunstâncias 

do evento e da gravidade do dano causado à Requerente, mostra-se justo 

e razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), referente a danos morais; H) citação do Réu para que, 

querendo, apresente contestação no prazo legal; I) a apresentação de 

provas que achar pertinente para presente caso (nos termos da lei), sob 

pena de revelia; J) a condenação da Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorário sucumbencial até à base de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total da condenação e demais cominações legais; Por 

derradeiro, requer que seja julgada PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA 

E QUE SEJA ACOLHIDO TODOS OS PEDIDOS. IV – DAS PROVAS Protesta 

provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, 

especialmente pelo depoimento pessoal da Requerida, juntada de 

documentos, oitiva de testemunhas, e todas mais que se fizerem 

necessárias para ao presente feito, sem prejuízo de outras provas que se 

revelarem útil à completa elucidação dos fatos. V – DO VALOR DA 

CAUSA Dá-se a causa o valor de R$ 23. 000,00 (vinte e três mil reais) 

Nestes termos, pede deferimento. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 2 de março de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 
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Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE POUSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003011-58.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA promovida por MARIA JOSÉ POUSO 

GOMES em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI. Aduz a reclamante, em síntese, que é 

funcionária aposentada do Banco do Brasil, sendo que sempre contribuiu 

coma Previdência dos Funcionários do BB, ou seja, a PREVI, ora 

requerida, por onde percebe sua aposentadoria mensalmente. Afirma, que 

possui o limite disponível para financiamento no valor de R$ 63.321,32 

(sessenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), 

comprovado pelo extrato em anexo, retirado do cadastro da Autora no site 

da Previ, mas que a Requerida nega a possibilidade após a abertura no 

sistema e inserção dos dados, como qualquer outro pensionista, 

respaldando o bloqueio interno no nome da Requerente nos processos 

judiciais que tem como objeto financiamento imobiliário aberto em 2004. 

Assevera-se que isto somente ocorre, por causa do processo judicial em 

discussão em Cuiabá relativo a financiamento de imóvel. Exemplifica, que 

os mesmo benefícios que a Requerente almeja e lhe é negado, o seu 

esposo, Sr. José Matheus Gomes Filho também beneficiário e participante 

da PREVI recebeu e o fez. Somente pelo crivo junto à matrícula e CPF da 

Autora lhe restringem e prejudicam. Deste modo, requer que a Ré retire o 

impedimento interno junto a matrícula da Requerente, a fim de que possa 

utilizar de todos os benefícios destinados aos demais beneficiários da 

Requerida. Conforme consta nos autos, a contestação é confessa quanto 

à negativa de crédito ao demandante, quando diz que: "A existência de 

pendências, especialmente as relativas ao financiamento imobiliário, 

impedem a renovação do contrato de empréstimo, como é da ciência do 

Requerente, haja vista ter aderido às cláusulas Gerais do contrato de 

Abertura de Crédito do Empréstimo Simples." Assim, a instituição 

financeira praticou flagrante abuso de direito, quando excede a liberdade 

de contratar. A negativa de acesso aos benefícios contratados, sob a 

simples e genérica justificativa de existir ação judicial contra a instituição 

financeira, configura verdadeiro ato de represália, tendo em vista que o 

acesso à justiça é um direito fundamental de qualquer cidadão. A 

Constituição Federal consagra inúmeros direitos do cidadão, dentre eles o 

do acesso à Justiça, o da não-discriminação, todos consagrados no artigo 

5º e em seus incisos XXXII e XXXV. Por certo que o banco pode analisar 

atentamente os critérios definidos para concessão de crédito; não pode, 

entretanto, ultrapassar os limites do razoável, indeferindo crédito, 

oferecido aos clientes, em geral. No caso concreto dos autos, há 

constrangimento maior, ao se considerar que houve concessão de crédito 

a inúmeros colegas de trabalho do demandante, restando ele penalizado, 

com a vedação ao crédito, por ter lançado mão do amparo judicial. A 

hipótese retratada nos autos subsume-se, com exatidão, ao disposto no 

artigo 187 do Código Civil, quer dizer, também comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O 

banco, ao examinar e, posteriormente, negar o crédito ao autor, excedeu o 

direito a ele conferido, ou seja, de conceder crédito a quem preencha os 

requisitos definidos. Como mencionado, não há que se falar em obrigação 

da instituição financeira de fornecer crédito a todos aqueles que a 

procurem; apenas, exige-se que os requisitos sejam justos, claros, 

isonômicos e atendam aos preceitos constitucionais. Nesse sentido, 

colaciono entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. NEGATIVA DE 

CONCESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. DANOS MORAIS. 

O consumidor possui direito à igualdade nas contratações, não podendo 

haver qualquer restrição ao livre acesso à Justiça. A instituição financeira 

pratica ato ilícito - abuso de direito -, quando excede a liberdade de 

contratar. A recusa quanto à concessão de crédito ao correntista sob a 

simples e genérica justificativa de que ele ajuizou ação judicial anterior 

contra o banco configura verdadeiro ato de represália, o que acarreta 

dano moral indenizável. No caso concreto, a recusa foi abusiva na medida 

em que o autor preenchia todos os requisitos para a concessão do crédito 

e nunca inadimpliu suas obrigações junto à instituição financeira. A ação 

anterior versava sobre falha na prestação de serviços, ou seja, cheque 

ilicitamente devolvido. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70056735111, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 03/12/2013) INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CRÉDITO. Convênio entre o 

empregador do autor e o banco réu para concessão de empréstimos a 

funcionários. Negativa de crédito em razão do ajuizamento de ação 

revisional. Fatos não impugnados na contestação, que se presumem 

verdadeiros. Art. 302, CPC. Princípio do livre acesso à justiça. Art. 5º, 

XXXV, CF. Dano indenizável. Art. 186, CC. Ação procedente. Por maioria, 

deram provimento. (Apelação Cível nº 70033302225, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, 

julgado em 16/03/2010) Nestas circunstâncias, no caso concreto, a 

negativa da concessão de crédito não se mostra razoável ou justificável, 

porquanto claramente se caracteriza como ato de retaliação contra o 

requerente que, com fundamento no princípio do livre acesso ao poder 

judiciário, buscou a reparação pelos prejuízos sofridos em razão da falha 

da instituição financeira. A represália e a discriminação ao consumidor são 

situações de efetivo abuso de direito, cujo ato ilícito caracteriza o dano 

moral in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato e independe de 

comprovação do prejuízo. Em relação à fixação do quantum relativo aos 

danos morais, diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu 

valor. O quantum indenizatório deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro 

lado, deve produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de 

dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento se m causa para a vítima. Assim, 

conclui-se que deve o magistrado considerar as peculiaridades de cada 

caso, como o grau de culpa, a extensão do dano, o potencial econômico 

do ofensor, dentre outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, 

sem empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Diante do exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos, para 

confirmar a tutela antecipada deferida e determinar que seja retirada, em 

caráter definitivo, a restrição existente em nome da Reclamada, 

possibilitando-a de efetuar empréstimos junto à instituição financeira 

pretendida; e CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo 

correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir desta data. 

Em consequência, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão que 

concedeu a antecipação de tutela. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 

Intimem-se. GABRIELA FERNANDES CAMPOS Juíza de Direito 
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____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260801 Nr: 1224-74.2020.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos etc,

Conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que determina a 

realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para 

presença do autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de 

ordem de prisão, para verificação da legalidade e regularidade da prisão, 

bem como a manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

para dia 02 de março de 2020, às 15H00MIN.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Requisite-se o custodiado.

 Intimem-se e Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 259617 Nr: 503-25.2020.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Auto de prisão em flagrante cod. n. 259617

 Vistos, etc.

 Em consonância com o parecer ministerial retro, defiro o pedido de fl. 46 e 

autorizo o autuado GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA a se ausentar do 

Estado de Mato Grosso para realizar tratamento da dependência química 

em outro Estado da federação.

Ademais, diante do ofício de fl. 44, informando acerca da violação da 

medida de utilização de monitoração eletrônica, eis que a mesma estava 

incomunicável – fim de bateria- em 27/01/2020, determino que o autuado 

seja intimado para apresentar justificativa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cáceres/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001523-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDO JOSE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENILTON PERICLES ARAUJO OAB - MT18481/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001523-71.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: DEOLINDO JOSE 

DE ARAUJO Vistos, etc. Intime-se a parte executada para se manifestar 

acerca da petição de id. 25587853, inclusive, em relação a impugnação ao 

pedido de justiça gratuita. Às providências. Diamantino, 04 de fevereiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000831-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS ROSA SALDANHA (REU)

 

Intimo o patrono da parte Autora para providenciar no prazo de 5 (cinco) 

dias, junto a este Juízo o preparo da Carta Precatória de Cachoeria do 

Sul/RS para posterior remessa ao Juízo Deprecado.

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

Processo Número: 1000200-94.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. D. A. (REU)

A. D. A. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000200-94.2020.8.11.0005. AUTOR: 

JAIRO ROGERIO DA SILVA JANDIR REU: A.K. DE A. J., JANE KEILA DE 

ALMEIDA Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 02 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001257-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR GIOVANAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA ALVES IZAC OAB - MT13759/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes da data designada para Audiência de 

Mediação: Dia 08 de abril de 2020 às 14:30 horas

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001515-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO LONARDONI JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001324-49.2019.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. S. D. O. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105925 Nr: 818-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lew Elise Steinfeld

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a Certidão de fls. 345: 

"Certifico que decorreu o prazo de suspensão de 30 dias, requerido pela 

parte Autora às fls. 277, e deferido às fls. 343, publicado no DJE N. 

10.623, em 22/11/2019 e disponibilizado em 21/11/2019."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 2658-24.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Mori, Rosina Machione 

Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo a parte Credora para retirar a Certidão Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 2658-24.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Mori, Rosina Machione 

Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 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): ROSINA MACHIONE MORI

Localidade: Zona Rural, Fazenda Quatro Estrelas, Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Intimar Inventariante

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107326 Nr: 1322-04.2016.811.0005

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellinez Layra Toledo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Noberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:17873/O, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, ante o pedido 

de depoimento pessoal requerido às fls. 49, 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 da Requerente: ELLINEZ LAYRA TOLEDO DA SILVA

Localidade: BAIRRO CENTRO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: INTIMAR AUDIENCIA REQUERENTE

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140923 Nr: 4070-04.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferrreira Barroso Filho, Levinaldo 

Fernandes de Oliveira, Pablo de Oliveira, Vladimir Marques Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/MT, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833, 

Raimundo Pacheco Sampaio - OAB:11397/MT, Rodrigo Moreira 

Marinho - OAB:18791

 Código n. 140923

DESPACHO

 Vistos, etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha AURO REI DE ALMEIDA para 

o dia 07 de abril de 2020, às 13h00min.

Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da data supradesignada, na 

oportunidade solicite-se cópia da resposta à acusação.

Intimem-se.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121896 Nr: 4046-44.2017.811.0005

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 142045 Nr: 442-70.2020.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Golveia de Moraes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos nº. 442-70.2020.811.0005

Código nº. 142045

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de RONALDO GOLVEIA DE 

MORAES pela prática do crime descrito no artigo 121, caput, c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, fato ocorrido no dia 15/02/2020, nesta 

comarca de Diamantino/MT.

Consta nos autos, no Boletim de Ocorrência nº 2020.47753, o seguinte: 

“(...) Às 18h22min desta data, quando nos dirigíamos ao Bairro Novo 

Diamantino, fins realizar rondas ostensivas, fomos informados pelo 

plantonista do quartel da 9ª CIPM, que na Rua Petrolina, Antiga Rua 13, no 

Bar do Toquinho, havia ocorrido disparos de arma de fogo e que havia 

pessoas feridas decorrente dos disparos de arma de fogo. Rapidamente 

deslocamos para o local, onde ao chegarmos esta guarnição PM deparou 

com um aglomerado de pessoas, as quais mencionaram e apontaram a 

direção em que o suspeito seguia, sendo o mesmo alcançado e detido por 

esta guarnição na Avenida Dom Alonso, próximo a esquina da Rua 12, 

Bairro Bom Jesus, local esse após o bar aonde havia ocorrido o fato. Que 

ao ser alcançado, estando o suspeito sem camisa e descalços, 

aparentando estar em visível estado de embriagues, haja vista que o 

mesmo exalava forte odor etílico, mau conseguia firmar-se de pé e nem 

tampouco pronunciar-se corretamente, foi dado a ele voz de prisão, sendo 

no ato de sua detenção realizado o uso de algemas por receio a fuga e 

resistência a prisão, conforme o que preconiza a Súmula Vinculante nº 11 

do STF. No momento em que realizávamos o algemamento do suspeito, foi 

verificado que o mesmo apresentava hematomas e lesões no rosto e 

costas, o qual após indagado acerca de tais hematomas e lesões não 

soube explicar quem ou quais pessoas o havia agredido fisicamente. Em 

contato com a vítima Lualex Eugenio Maciel, segundo ele, o mesmo se 

encontrava no Bar do Sr. Toquinho, quando o suspeito chegou ao local e o 

chamou para conversar, tendo ele respondido que não queria conversa 

alguma, repentinamente, o suspeito levantou a camisa e sacou de sua 

cintura uma arma de fogo tipo revólver, apontou em sua direção e efetuou 

disparos contra a sua pessoa. Mencionou ainda a vítima Lualex Eugenio 

Maciel, que no intuito de resguardar a sua integridade e vida, partiu para a 

luta corporal com o suspeito, vindo um dos disparos a atingir a sua mão 

esquerda. Em contínuo, segundo a vítima Cleidenir Rodrigues da Silva nos 

relatou, no momento dos disparos de arma de fogo efetuados pelo 

suspeito, ela se encontrava sentada em um mesa na companhia da 

testemunha Fabiano Gonçalves de Almeida, quando um dos disparos de 

arma de fogo veio a atingir a garrafa de cerveja em cima da referida mesa, 

cuja a mesma veio a quebrar e os estilhaços do caco de vidro da referida 

garrafa de cerveja a atingir seu braço esquerdo, tendo ainda caído em 

cima da mesma onde ela se encontrava sentada, um projétil de arma de 

fogo, oriundo dos disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito. Que 

após contactarmos com as vítimas e testemunha, cuja a mesma afirmou o 

ocorrido no referido estabelecimento, o Sr. conhecido pelo alcunha 

Toquinho, proprietário do referido local, fez a entrega da arma de fogo tipo 

revólver, calibre 38, marca Taurus Special, capacidade 05 (cinco) tiros e 

número de série CU11450, contendo em seu tambor 04 (quatro) munições 

calibre 38 deflagradas. Em seguida esta guarnição deixou o local 

juntamente com o suspeito detido, sendo o mesmo conduzido para o 

Pronto Atendimento, onde ele foi medicado devidos os hematomas e 

lesões obtidas no local do fato (...)”.

O Juiz em plantão judicial homologou o auto de prisão em flagrante, bem 

como converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com o intento 

de garantir a ordem pública (fls. 48/51).

Designou-se audiência de custódia á fl. 53.

Em seguida, durante a audiência de custódia, o representante do Ministério 

Público pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante 

recolhimento de fiança no valor de sua renda mensal e fixação de outras 

cautelares. O Advogado, por sua vez, manifestou-se pela revogação da 

prisão preventiva, sem arbitramento de fiança.

 É o relatório. Decido.

 Realizada a audiência de custódia, verifico o cabimento concessão de 

liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares.

 Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, inciso LIV e LVII da 

Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema 

jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os 

requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

 A regra, salvo as exceções expressas, é a de que o réu pode 

defender-se em liberdade, só permanecendo preso aquele contra o qual 

se deve decretar a prisão preventiva, tudo nos termos do artigo 5º, 

incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal.

 Com efeito, destaca-se que a prisão cautelar é medida excepcional e 

deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos 

requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção 

de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda 

a ser cumprida quando da condenação.

 No caso em exame, verifica-se dos autos que o indiciado não possui 

condenações anteriores, sendo este primário, além disso, o mesmo 

comprovou possuir trabalho lícito.

Dessa forma, entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas 

cautelares diversas da prisão, sem o arbitramento de fiança, 

considerando a situação financeira do acusado, informada pela Defesa 

em audiência. Ademais, não há que se olvidar em caso de 

descumprimento das medidas cautelares, seja novamente a prisão 

decretada.

Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado RONALDO 

GOLVEIA DE MORAES (fls. 48/51), já qualificado nos autos, aplicando-lhe 

as seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do CPP:

1) Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de Diamantino/MT, para 

justificar suas atividades; e

2) Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação e de 

aproximar-se da vítima Lualex Eugênio Maciel, a distância inferior a 200 

(duzentos) metros.

 Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado RONALDO 

GOLVEIA DE MORAES, seja colocado em liberdade, SALVO se por outro 

motivo estiver preso.

 Outrossim, lavre-se o termo de compromisso, constando as medidas 

cautelares acima aplicadas.

 Intime-se o indiciado. Intime-se a vítima Lualex Eugênio Maciel.

 Cientifique-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, à Autoridade 

Policial e ao Comando da Polícia Militar de Diamantino/MT.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Diamantino/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132763 Nr: 112-10.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Schmidt de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O

 INTIMAÇÃO da advogada do denunciado, Dra. Angélica Rodrigues Maciel, 

acerca da designação da audiência de instrução e julgamento que será 

realizada no dia 25 de março de 2020 às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117963 Nr: 2381-90.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT

 Código n. 117963

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 Vistos, etc.

O Ministério Público denunciou MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA como 

incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Depois de recebida a denúncia e devidamente citado (fls. 121/124 e 132), 

o acusado apresentou resposta à acusação com pedido preliminar de 
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rejeição tardia da peça acusatória, alegando falta de justa de causa da 

ação penal (fls. 135/138).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo afastamento da 

preliminar arguida e prosseguimento do feito (fls. 140/142).

 Em seguida vieram os autos conclusos.

Eis o relatório. Decido.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permita absolver sumariamente o acusado MATHEUS 

SANTANA DE ALMEIDA (artigo 397, do Código de Processo Penal).

 Explico.

De início afasto a preliminar de rejeição tardia da inicial acusatória, pois 

demonstrada nos autos a justa causa, mormente pela presença de indícios 

de materialidade e autoria, consubstanciando-se no lastro probatório 

mínimo e suficiente apto a ensejar o recebimento da denúncia.

 Ainda, em que pese as argumentações arguidas pela defesa, constato 

que as mesmas se confundem com o mérito da causa, assim, não sendo 

possível o conhecimento da matéria em sede de preliminar. Diante disso, 

tal preliminar deve ser examinada posteriormente, após realizada a 

adequada dilação probatória.

Isso posto, afasto a preliminar suscitada pela defesa e determino o 

prosseguimento do feito.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

novembro de 2020, às 13h00min.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

 Às providências.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94442 Nr: 2097-87.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Porfírio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Código n. 94442

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o acusado PAULO 

SÉRGIO PORFÍRIO (artigo 397, do Código de Processo Penal).

De início afasto a preliminar de rejeição tardia da inicial acusatória, pois 

demonstrada nos autos a justa causa, mormente pela presença de indícios 

de materialidade e autoria, consubstanciando-se no lastro probatório 

mínimo e firme apto a ensejar o recebimento da denúncia.

 Ainda, em que pese as argumentações arguidas pela defesa, constato 

que as mesmas se confundem com o mérito da causa, assim, não sendo 

possível o conhecimento da matéria em sede de preliminar. Diante disso, 

tal preliminar deve ser examinada posteriormente, após realizada a 

adequada dilação probatória.

Isso posto, afasto a preliminar suscitada pela defesa e determino o 

prosseguimento do feito.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

outubro de 2020, às 15h00min.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 141535 Nr: 229-64.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vcthoria Lorena Silva Lino, Vinicius Douglas 

Silva Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Código n. 141535

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 27 de agosto de 

2020, às 16h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

Proceda-se com todas as intimações e comunicações necessárias.

Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 04 de fevereiro de 2019.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94442 Nr: 2097-87.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Porfírio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Intimação do patrono da parte denunciada acerca do teor da decisão de 

fls. 103/103verso transcrita resumidamente:(...) Assim, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 21 de outubro de 2020, às 15h00min. 

Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.Na audiência de instrução e julgamento 
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proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, 

o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do CPP).Advirtam as testemunhas que a 

ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de 

força pública, além da multa prevista no artigo 458 e §2º do artigo 436 do 

CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do 

processo penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento 

das custas da diligência (artigo 219, CPP).Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) que residem fora 

da Comarca pelo Juízo deprecado, intimando-se as partes de seu 

envio.Ciência ao MPE e ao advogado constituído. Às 

providências.Diamantino/MT, 03 de fevereiro de 2020.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129673 Nr: 2722-82.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiago Alves da Silva, Jean Carlos Ormond 

Figueiredo, Francisco Marcos Pereira de Sousa, Allan Christian Batista de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimação dos patronos das partes denunciadas para que no prazo legal 

manifestem-se acerca da Ofício nº 035/9ªCIPM/NPM/AP/2020 juntado às 

fls. 801, o qual informa que deixa de apresentar o 3º Sgt PM Jectan 

Presley Rodrigues Barros da Silva.

Intimação da data de audiência designada para o dia 11/03/2020, às 

14h50min., na Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, 

autos código 610794 - para a oitiva da testemunha SILAS ARMANDO 

CRUZ DE FREITAS.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-13.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000380-13.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-95.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000381-95.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:MILTON 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-80.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE ROSANE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000382-80.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:LUZIANE 

ROSANE DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-65.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000383-65.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:MILTON 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-20.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NEY VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000386-20.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ROBERTO NEY 

VIANA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-13.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 09hs00min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-87.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVANE MARINHO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000388-87.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JOSE GEOVANE 

MARINHO BASTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-72.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LARA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000389-72.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:APARECIDO 

LARA DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-57.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LARA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000390-57.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:APARECIDO 

LARA DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-27.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LARA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000392-27.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:APARECIDO 

LARA DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-94.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LARA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000394-94.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:APARECIDO 

LARA DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010569-04.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA REGINA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE AIRTON 

DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010569-04.2015.8.11.0005 REQUERENTE: VERONICA REGINA XAVIER 

REQUERIDO: MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE 

AIRTON DAMASCENO Vistos, etc. Não há previsão legal, nem resultado 

útil na intimação do revel da sentença condenatória proferida. No caso, a 

parte condenada deverá ser intimada para cumprir o julgado, após pleito 

de execução da parte autora, para efetuar o pagamento, sob pena de 

multa. A intimação da sentença não levaria a qualquer resultado útil, de 

forma que indefiro o pedido e determino que a credora apresente 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, para posterior intimação 

da devedora. Cumpra-se. Diamantino, 27 de setembro de 2017 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 109 de 378



Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010569-04.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA REGINA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE AIRTON 

DAMASCENO (EXECUTADO)

 

Envio intimação ao patrono do exequente para no prazo legal manifestar 

sobre o prosseguimento do feito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SANTOS DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA 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: 

1000217-67.2019.8.11.0005. REQUERENTE: NELSON SANTOS DE 

MESQUITA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 - 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002233-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002233-91.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI 

Vistos, etc. Vista ao MPE acerca do relatório de estudo psicossocial 

realizado, juntado aos autos. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000845-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000845-90.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: NEURA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME EXECUTADO: MARIA BARBOSA 

BARROS Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000708-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON HOBOLD (EXECUTADO)

CARLA DORALINA SCHUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000708-74.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: ADILSON HOBOLD, CARLA DORALINA SCHUTZ Vistos etc. 

1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando 

as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002541-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. R. (REQUERENTE)

W. A. D. P. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico para os devidos fins que, apesar das partes devedoras terem 

sido devidamente intimadas, via oficial de justiça, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, estas 

deixaram transcorrer in albis o prazo concedido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006442-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZER URURAY DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, especialmente em 

cumprimento ao inciso I do artigo 4.º do Provimento n. 20, de 17 de junho 

de 2019, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente 

(advogado) para que promova a distribuição do Cumprimento de Sentença 

no sistema PJE, em autos apartados, juntando os documentos necessários 

ao deslinde processual.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006211-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIOMAX PAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 25/03/2019 às 

08h00min, 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, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. S. P. (REU)

Z. S. P. (REU)

S. R. S. P. (REU)

W. G. S. P. (REU)

K. C. S. P. P. (REU)

E. N. R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

P. K. S. P. (REU)

C. R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

CLEBER MARCONDES OAB - PR24530 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora, através de sua advogada constituída DOUTORA 

SIMONE MARIA DESSORDI OAB/MT 21210, para que informe o endereço 

atualizado dos herdeiros KELLY CRISTINA STANTOWITZ PEREIRA 

PERUZZO e ZILDA STANTOWTZ, ante a tentativa infrutífera em 

localizá-las (id. 29573218 e id. 29223855).

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

Processo Número: 1005314-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. N. G. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. D. C. (REU)

J. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

 

Inrimar o requerido Adalberto Oliveira Cunha, através dos seus advogados 

constituídos, conforme determinação retro, ante a resposta do Laboratótio 

DNA VIDA e retificação do Laudo (id. 29757862).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006211-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIOMAX PAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 25/03/2019 às 

08h00min, 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, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006211-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIOMAX PAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006211-14.2018.8.11.0037.s REQUERENTE: JOSE APARECIDO VIEIRA 

REQUERIDO: ANDIOMAX PAES VIEIRA Vistos etc. Considerando o 

endereço do alimentando estabelecido na cidade de Água Boa/MT, verifico 

que o feito deve ser remetido ao referido Juízo. Nesse sentido, aliás, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado recentemente no 

Conflito de Competência nº 155093 e 157084: “[...] O art. 53, II, do NCPC 

disciplina que a competência será determinada pelo domicílio do 

alimentando, visando resguardar o interesse daquele que é beneficiário 

dos alimentos, diante da precariedade de sua situação. A jurisprudência 

dessa Corte Superior se consolidou no sentido de que deve prevalecer o 

foro do alimentando e de seu representante legal, nos termos do que 

dispunha o art. 100, II, do CPC/73, atual art. 53, II, do NCPC, como o 

competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que lhe 

sucedem ou lhe sejam conexas. Ademais, a interpretação das normas 

relativas à competência, quando tratar-se de alimentos deve ser a mais 

favorável aos alimentandos. Assim, ainda que atingida a maioridade, deve 

prevalecer o entendimento de que é competente o foro do seu domicílio 

para a propositura da ação de exoneração de alimentos. [...]” (CC 155093. 

Relator: Ministro Marco Buzzi. Data da Publicação: 02/03/2018) "(...) A 

jurisprudência dessa Corte Superior se consolidou no sentido de que deve 

prevalecer o foro do alimentando e de seu representante legal, nos termos 

do que dispunha o art. 100, II, do CPC/73, atual art. 53, II, do NCPC, como o 

competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que lhe 
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sucedem ou lhe sejam conexas. Ademais, a interpretação das normas 

relativas à competência, quando tratar-se de alimentos deve ser a mais 

favorável aos alimentandos. Assim, ainda que atingida a maioridade, deve 

prevalecer o entendimento de que é competente o foro do seu domicílio 

para a propositura da ação de exoneração de alimentos. (...) Frise-se que 

esta Corte Superior tem entendido nesse sentido mesmo nos casos em 

que a parte passiva da demanda exoneratória tenha atingido a maioridade. 

Confira-se, assim, a seguinte decisão monocrática: STJ, CC n. 155093/RJ, 

Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 2/3/2018". - (CC n. 

157084/PA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicada em 

4/5/2018); Outro julgado sobre o tema revela o entendimento mais 

atualizado adotado: Agravo de Instrumento. Revisional de alimentos. Foro 

competente. Art. 53, II, CPC/15. Alimentanda maior de idade. Prevalência do 

interesse. Caráter absoluto da competência. STJ. Em razão do caráter 

absoluto da competência para processamento das ações de alimentos e 

as que lhe sucederem ou forem conexas, considerando a relevância do 

interesse da parte hipossuficiente (alimentando), deve prevalecer o foro 

do domicílio do alimentando, ainda que atingida sua maioridade. (TJRO. AI 

0802170-30.2017.8.22.0000. Data do Julgamento: 21/03/2019) Assim, 

declino da competência e determino a remessa do feito para a Vara 

competente de Água Boa/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

29/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178241 Nr: 9706-54.2016.811.0037

 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: HDF, PTDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244/MT

 Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos Provisórios

 n.º 9706-54.2016..811.0037

Código n.º 178241.

Vistos.

Compulsado o presente feito, verifico que o requerido compareceu nos 

autos conforme fls. 42, dando-se, portanto, por citado.

De outro lado, na audiência de mediação realizada às fls.79, compareceu 

representado por sua advogada, tendo, deixado, contudo, de apresentar 

contestação no prazo legal.

Por tais motivos, decreto sua revelia, sem, contudo, ensejar a produção de 

seus efeitos, por se tratar de direito indisponível.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 20/08/2020 às 17:30horas.

ADVIRTA-SE o réu que será oportunizado às partes a colheita de material 

genético para a realização de exame de DNA, sendo que a RECUSA do 

réu em realizar o exame gerará presunção de paternidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 14/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116060 Nr: 6675-65.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFV, LDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN 

- OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Investigação de Paternidade n.º 6675-65.2012.811.0037

Código n.º 116060.

Vistos.

Diante da divergência entre as certidões de fls. 58 e certidão de fls. 69, 

designo audiência para ouvir a parte autora para o dia 03/11/2020 às 

16:00horas, possibilitando-se no mesmo ato, a realização do exame de 

DNA.

Intime-se a parte autora no último endereço em que foi localizada (fls. 69), 

sendo que, na hipótese de mudança de endereço, deverá ser aberto vista 

dos autos à Defensoria Pública para que o atualize.

Quanto ao réu Dianari, determino sejam realizadas buscas de endereço 

por este juízo a fim de que possa ser intimado para comparecimento em 

audiência. Friso que deverá constar que sua ausência injustificada em 

realizar o exame de DNA poderá ensejar presunção de paternidade.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 14/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139806 Nr: 10147-06.2014.811.0037

 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: MJH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC-E, LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DA CUNHA GIULIANI - 

OAB:58756 RS, MAGDA CARBONI - OAB:72802 RS, NEWTON ARTUR 

MEDEIROS GIULIANI - OAB:6901 RS, VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Investigação de Paternidade n.º 10147-06.2014.811.0037

Código n.º 139806.

Vistos etc...

A fim de possibilitar a realização de exame de DNA, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/09/2020 ás 14:30 horas.

Intime-se a parte autora, bem como a herdeira Lourdes para 

comparecimento.

Restando frutífera as intimações, oficie-se o Laboratório das Nações para 

que informe se é possível a realização do exame tão somente com a 

presença de Lourdes (suposta meia irmã da parte autora), bem como o 

valor.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 217877 Nr: 7739-03.2018.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESB, JHSB, RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Execução de Alimentos n.º 7739-03.2018.811.0037

Código n.º 217877.

Vistos.

Verifico que o veículo encontrado às fls. 18 possui alienação fiduciária, o 

que impossibilita a penhora sobre o mesmo.

Assim, não obstante o executado não tenha sido encontrado, verifico que 

deve ser dado andamento ao processo, no que tange à penhora de bens.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que informe bens 

penhoráveis em nome do devedor, a fim de possibilitar suas penhoras 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, proceda à Secretaria à buscas de endereço do executado.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 21/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104295 Nr: 3259-26.2011.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDODS, EDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Execução de Alimentos n.º 3259-26.2011.811.0037

Código n.º 104295.

Vistos etc.

Considerando que foi entabulado acordo envolvendo os três processos 

em apenso em 27/08/2014, sendo informado seu descumprimento em 

25/09/2015 (fls. 63 dos autos 104295) e levando-se em conta que há anos 

os referidos processos se encontram paralisados sem andamento pela 

parte autora, mesmo seu advogado tendo retirado em carga em 

17/12/2018, sem qualquer requerimento desde então (fls. 30, proc. nº 

104296), aliado à afirmação do executado no processo nº 106616, às fls. 

33, no sentido de que teria quitado integralmente a dívida (pedido 

formulado em 19/12/2018), determino que:

Em observância à sentença que homologou o acordo entre as partes, 

aliado ao abandono processual do feito pela parte autora, que há mais de 

ano não dá andamento ao processo, sendo que sequer foi localizada para 

intimação pessoal (fls. 29 dos autos nº 104296), JULGO EXTINTO os 

processos nº104296, 104295 e 106616, determinando seu arquivamento 

com as cautelas de estilo.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença nos três processos, 

arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 21/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104296 Nr: 3260-11.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDODS, EDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Ação de Execução de Alimentos n.º 3260-11.2011.811.0037

Código n.º 104296.

Vistos etc.

Considerando que foi entabulado acordo envolvendo os três processos 

em apenso em 27/08/2014, sendo informado seu descumprimento em 

25/09/2015 (fls. 63 dos autos 104295) e levando-se em conta que há anos 

os referidos processos se encontram paralisados sem andamento pela 

parte autora, mesmo seu advogado tendo retirado em carga em 

17/12/2018, sem qualquer requerimento desde então (fls. 30, proc. nº 

104296), aliado à afirmação do executado no processo nº 106616, às fls. 

33, no sentido de que teria quitado integralmente a dívida (pedido 

formulado em 19/12/2018), determino que:

Em observância à sentença que homologou o acordo entre as partes, 

aliado ao abandono processual do feito pela parte autora, que há mais de 

ano não dá andamento ao processo, sendo que sequer foi localizada para 

intimação pessoal (fls. 29 dos autos nº 104296), JULGO EXTINTO os 

processos nº104296, 104295 e 106616, determinando seu arquivamento 

com as cautelas de estilo.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença nos três processos, 

arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 21/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106616 Nr: 5684-26.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIANE 

DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Ação de Embargos à Execução n.º 5684-26.2011.811.0037

Código n.º 106616.

Vistos etc.

Considerando que foi entabulado acordo envolvendo os três processos 

em apenso em 27/08/2014, sendo informado seu descumprimento em 

25/09/2015 (fls. 63 dos autos 104295) e levando-se em conta que há anos 

os referidos processos se encontram paralisados sem andamento pela 

parte autora, mesmo seu advogado tendo retirado em carga em 

17/12/2018, sem qualquer requerimento desde então (fls. 30, proc. nº 

104296), aliado à afirmação do executado no processo nº 106616, às fls. 

33, no sentido de que teria quitado integralmente a dívida (pedido 

formulado em 19/12/2018), determino que:

Em observância à sentença que homologou o acordo entre as partes, 

aliado ao abandono processual do feito pela parte autora, que há mais de 

ano não dá andamento ao processo, sendo que sequer foi localizada para 

intimação pessoal (fls. 29 dos autos nº 104296), JULGO EXTINTO os 

processos nº104296, 104295 e 106616, determinando seu arquivamento 

com as cautelas de estilo.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença nos três processos, 

arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 21/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111969 Nr: 2430-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JUNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que os bens deixados pelo de cujus Valdecir Junior de 

Souza não alcançam o limite de mil salários mínimos e diante da presença 

de herdeiras menores, defiro o pleito da inventariante, convertendo o 

pedido para arrolamento comum (art. 664, do CPC).

Dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de 

alvará judicial para a baixa das empresas registradas em nome do 

falecido, no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido da inventariante, concedendo-lhe o prazo de 

30 dias para juntar aos autos:

1. os comprovantes de quitação das faturas de água, energia elétrica (f. 

142 e seguintes)

2. prova da quitação dos protestos registrado na f. 150/151.

3. as certidões negativas tributárias faltantes (Fazendas Públicas 

Municipal e Federal da empresa Junior de Souza e Souza Ltda).

Com a juntada dos comprovantes de quitação das obrigações do espólio, 

desde já, determino a concessão de vista ao Ministério Público para se 

manifestar acerca do plano de partilha de f. 301-v. Após, conclusos.

Ciência ao parquet.

Intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 21/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 170808 Nr: 5629-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARINO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 Vistos etc.

Verifico que o inventariante protocolou, em 22/01/2020, pedido de 

redesignação da audiência aduzindo que as avaliações dos bens não 

foram realizadas (f. 167).

Denota-se que a audiência se encontra designada para o dia 16/04/2020, 

havendo, portanto, um período de dois meses até a solenidade, tempo que 

entendo prazo suficiente para a realização do ato, razão pela qual indefiro 

o pedido de redesignação.

Ainda, nas f. 167/168, o inventariante requereu a concessão do benefício 

da gratuidade da justiça ao inventariante e aos herdeiros.

Nesse aspecto, registro que no âmbito sucessório a gratuidade da justiça 

é conferida quando verificada a hipossuficiência do espólio. Nesse 

sentido, colaciono o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. 

PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É 

admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual 

fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a 

impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo 

judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser 

suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho 

econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. 

Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; 

AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 

257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. 

Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. 

(REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

Diante dessas considerações e compulsando os autos, denota-se que a 

condição do espólio custear, ou não, as despesas do processo, já foram 

analisadas, notadamente face o deferimento da gratuidade da justiça 

deferido na f. 61/61-v, ficando prejudicada analise do pedido de 

gratuidade formulado na f. 167/168.

Intime-se o inventariante acerca da presente decisão, bem como para que 

envide os esforços necessários ao comparecimento de todos os 

sucessores ao ato designado, bem como à juntada das certidões 

tributárias negativas Estadual (PGE e SEFAZ) e Municipal da pessoa física 

e jurídica do de cujus até a data da audiência.

 Expeça-se com urgência o necessário para a realização da avaliação dos 

bens determinada na f. 128 e reiterada na f. 165, devendo os laudos estar 

colacionados aos autos até a data da audiência.

Sem prejuízo, CUMPRAM-SE AS DETERMINAÇÕES DE F. 165 E 166.

Considerando que Julia atingiu a maioridade em 2019, desnecessária a 

intervenção do Ministério Público. Dê-se vista para ciência.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111969 Nr: 2430-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JUNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado DALTON ADORNO 

TORNAVOI, OABMT 4729-A, da decisão de p. 303:"...Considerando que 

os bens deixados pelo de cujus Valdecir Junior de Souza não alcançam o 

limite de mil salários mínimos e diante da presença de herdeiras menores, 

defiro o pleito da inventariante, convertendo o pedido para arrolamento 

comum (art. 664, do CPC).Dê-se vista ao Ministério Público para se 

manifestar sobre o pedido de alvará judicial para a baixa das empresas 

registradas em nome do falecido, no prazo de 15 dias.Sem prejuízo, defiro 

o pedido da inventariante, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para juntar 

aos autos:1. os comprovantes de quitação das faturas de água, energia 

elétrica (f. 142 e seguintes)

2. prova da quitação dos protestos registrado na f. 150/1513. as certidões 

negativas tributárias faltantes (Fazendas Públicas Municipal e Federal da 

empresa Junior de Souza e Souza Ltda).Com a juntada dos comprovantes 

de quitação das obrigações do espólio, desde já, determino a concessão 

de vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do plano de 

partilha de f. 301-v. Após, conclusos.Ciência ao parquet.

Intime-se e cumpra-se.Primavera do Leste, 21/02/2020.Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado-Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147634 Nr: 3320-42.2015.811.0037

 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: BJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andresa Martignago de 

Souza - OAB:13974

 Procede-se a INTIMAÇÃO da requerente Bruna Jordana Krugnel, 

brasileira, estudante universitária, CPF: 018609.631-37, RG n° 1455993-5 

residente e domiciliada na Rua Rondônia, n° 685, bairro Jardim Riva, 

Primavera do Leste/MT, e o requerido Márcio Candido Camargo, brasileiro, 

médico, CPF: 502.418.691-53, com endereço profissional na Av. Cuiabá nº 

894, Centro, Primavera do Leste/MT, a fim de informar nos autos a 

matrícula atualizada dos imóveis para avaliação, juntamente com um croqui 

do endereço do imóvel ou acompanhe o oficial a fim de evitar avaliar outro 

imóvel, evitando possíveis constrangimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116593 Nr: 7243-81.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAS, REAS, NHAS, FAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, com a finalidade de 

INTIMAR o autor para manifestar sobre a certidão de p. 124, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21681 Nr: 3111-30.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO o feito, com a finalidade de 

intimar as partes, para, querendo, manifestarem sobre o laudo de 

avaliação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115395 Nr: 5945-54.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAMJ, SIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SERGIO DA CRUZ E 

VASCONSELOS - OAB:12548-GO, FRANCISCO TELLES - 

OAB:3.076/TO, JULIANY GUERRA BARBOSA TELLES - OAB:26.757/GO, 

LÍVIA DA SILVA BRAGA - OAB:20.797e/GO

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, com a 

finalidade de intimar a exequente para manifestar sobre a devoluação da 

Carta Precatória, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 7534-37.2019.811.0037

 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: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA PIERGENTILE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:15873/A, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:14073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 Considerando que não houve a INTIMAÇÃO da inventariante conforme 

determinado, faço a publicação da referida decisão a seguir 

transcrita:"...Habilitação de Crédito n.º 7534-37.2019.811.0037 Código n.º 

236647 Vistos etc.Recebo a inicial e sua respectiva emenda. Apense-se 

aos autos de inventário correlatos (nº 3388-94.2012.811.0037, Código n.º 

112912).Intimem-se os herdeiros da falecida Ângela Piergentile de Moraes 

a fim de que se manifestem acerca da pretensão de habilitação de crédito, 

no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para declaração 

de habilitação (art. 642, § 2º, do CPC) ou remessa do pedido às vias 

ordinárias (art. 643, do CPC), conforme o caso. Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 20 de janeiro de 2020.Lidiane de Almeida Anastácio Pampado- Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 47437 Nr: 2852-59.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS, RFDS, MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 47437

Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, proposto pelo Núcleo de 

Assistência Jurídica Unic – NAJU, na qual pugna pelo recebimento dos 

honorários sucumbências em que fora condenado o requerido.

Realizaram-se várias diligencias coercitivas para o adimplemento do 

débito, contudo, restaram todas infrutíferas, motivo pelo qual o Núcleo 

postulou por nova penhora, vez que os executados têm ciência da 

presente demanda e quedam-se inertes.

Nesta senda, procedo à penhora, nos termos do artigo 835, do CPC, 

primeiramente por meio do sistema Bacenjud, nas contas bancárias em 

nome do executado Daniel Fernandes da Silva, devendo também, ser 

expedido ofício para a Caixa Econômica Federal para bloqueio de valores 

referentes à FGTS, até a integral quitação da dívida, ou parte dela.

Realizado o bloqueio e sendo positivo, intime-se o executado e a 

exequente para se manifestar, sucessivamente, no prazo de 10 dias.

 Caso negativo, intime-se a parte autora, na pessoa da advogada, Dra. 

Anna Paula Landim, para que requeira o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 28/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008366-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que os dados 

cadastrados estão conforme o conteúdo dos documentos anexados. 

PRIMAVERA DO LESTE, 1 de março de 2020. ESIO MARTINS DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007062-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES BARONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007062-53.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): JEFFERSON ALVES BARONI REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 12 de março de 2020, às 13h00min, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 1 de março de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006251-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DEUCLECIO TISATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006251-59.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): ALEXANDRE DEUCLECIO TISATTO REU: SEGURADORA LÍDER 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 
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DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão 

retro, designa a realização da perícia médica para o dia 12 de março de 

2020, às 13h00min, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 1 de março de 

2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006304-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006304-40.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): VALDEMAR DA SILVA LEITE REU: SEGURADORA LÍDER O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão 

retro, designa a realização da perícia médica para o dia 08 de março de 

2020, às 13h00min, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 1 de março de 

2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006260-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZELTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006260-21.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): ELIZELTON DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão 

retro, designa a realização da perícia médica para o dia 12 de março de 

2020, às 13h00min, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 1 de março de 

2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006304-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006304-40.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): VALDEMAR DA SILVA LEITE REU: SEGURADORA LÍDER O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão 

retro, designa a realização da perícia médica para o dia 12 de março de 

2020, às 13h00min, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 1 de março de 

2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001285-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CONCEICAO ZAMPAR (EXECUTADO)

BSG COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR GOMES (EXECUTADO)

ADRIANO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CLAUDIA MUSA MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1001285-24.2017.8.11.0037Ação 

de Execução de Título Extrajudicial Exequente: Du Pont do Brasil S.A. – 

Divisão Pioneer Sementes Executados: BSG Comércio, Exportação, 

Importação e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. Vistos etc. 

Inexistindo interesse na penhora imobiliária, revogo o despacho correlato 

(Id. 19936521). Autorizo a pesquisa de bens imóveis, na forma postulada. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003112-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003112-70.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSALINA ARRUDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Rosalina Arruda dos 

Santos Silva em face de Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a 

declaração judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação 

do valor da condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, 

na pessoa de seu advogado, porém não apresentou contestação no 

prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$57.078,37 (cinquenta e sete 

mil e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004318-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS BADIN (AUTOR(A))

JANAINA LANDER XAVIER SOUZA BADIN (AUTOR(A))

GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO LORINI (REU)

MARISTELA MARINI LORINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal, sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 1743467, requerendo oque de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000819-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIGOR DA SILVA MIRANDA LOPES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornor sem exito na intimação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006640-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LUIZ KERNINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006640-44.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO REQUERIDO: JONAS LUIZ KERNINSKI Vistos etc. I) Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia de mandado, mediante prévia solicitação 

das peças obrigatórias, nos moldes do artigo 260 do Código de Processo 

Civil. II) Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e 

procedidas as baixas e anotações necessárias, devolva-se com as 

nossas homenagens. IV) Às providências. Primavera do Leste (MT), 18 de 

novembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007137-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO APARECIDO DE VITTO (REQUERENTE)

GILBERTO DE VITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT4043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PRADO HERRERO OAB - SP88518 (ADVOGADO(A))

DEBORA SCHALCH OAB - SP113514-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007137-92.2018.8.11.0037- PJE Carta Precatória Deprecante: Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) Vistos etc. Tendo em vista a 

informação inclusa (Num. 20963043), para cumprimento do ato deprecado, 

designo audiência para a oitiva da testemunha André Silva Lima para a 

data de 15 de abril de 2020, às 15h00min. Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes 

(CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002482-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SO SEMENTES PLUS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS OAB - PR46532 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1002482-14.2017.8.11.0037 Ação Monitória Requerente: Base Indústria e 

Comércio de Fertilizantes Ltda. Requerida: Só Sementes Plus Ltda. Vistos 

etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por Base Indústria e Comércio de 

Fertilizantes Ltda. em face de Só Sementes Plus Ltda., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se na operação 

de venda e compra de mercadorias, conforme notas fiscais e 

comprovantes de recebimento. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a parte requerida apresentou embargos à ação monitória, 

suscitando, em preliminar, a incompetência territorial. Instada a 

manifestar-se, a parte autora sustentou que o endosso do cheque 
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implicaria em renúncia ao foro de eleição. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Há que se 

registrar, inicialmente, o equívoco na interpretação da citada jurisprudência 

do TJMT, eis que, em momento algum, trata de renúncia tácita ao foro de 

eleição em decorrência de endosso. Ao contrário, o precedente afirma a 

ausência de relevância da circulação do título por endosso para justificar 

a quebra da convenção do foro de eleição. Ademais, a arguição de 

incompetência não se fundamenta no foro de eleição, mas na regra 

processual de competência. Com efeito, nos termos do artigo 46 do Código 

de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real 

sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A 

ação monitória, portanto, deve ser proposta no domicílio do réu. Nesse 

sentido entendimento consolidado do Superior de Tribuna de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. DECISÃO 

MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no 

processo para concluir que as agravadas possuíam, ao tempo da 

propositura da ação, domicílio em foro diverso daquele em que ajuizada a 

ação monitória. Para alterar esse entendimento a fim de reconhecer que a 

sede das empresas rés era em local distinto daquele definido pela Corte 

local, seria necessário o reexame do conjunto probatório do feito, o que é 

vedado em recurso especial. 3. "O entendimento consolidado nesta Corte 

Superior é no sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente 

para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título 

sem eficácia executiva" (AgRg no AREsp n. 253.428/RS, Relator Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 

3/6/2013). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 465.309/RJ, 

Rel. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/10/2015, DJe 14/10/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. 

DOMICÍLIO DO RÉU. 1. Quando o título executivo perde a exigibilidade, a 

ação monitória para constituir novo título executivo deve ser proposta no 

domicílio do réu. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 953.628/SP, Rel. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) Isso posto, acolho a alegação de 

incompetência e determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Terra Boa (PR), territorialmente competente para processo e julgamento da 

ação, nos termos do artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil. 

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006163-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS BATISTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDIR ORTIZ DA SILVA (EXECUTADO)

RUBIA DE MORAES ORTIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLEBERSON DE MORAES OAB - SC34738 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1006163-55.2018.8.11.0037 Ação 

de Execução de Título Extrajudicial Exequente: Edis Batistela Executados: 

Ivaldir Ordiz da Silva e Rubia de Moraes Ortiz Vistos etc. Intime-se a 

causídica subscritora da petição de habilitação para regularizar sua 

atuação processual, apresentando o instrumento de mandato outorgado 

por Edis Valentim Batistela, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato 

não ratificado ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome 

foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo 

em vista o falecimento do exequente Edis Batistela, suspendo o curso 

processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do artigo 

313, I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte executada para 

manifestar-se sobre o pedido de sucessão processual, em 5 (cinco) dias. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001371-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005785-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes do retorno dos processos do tribunal de Justiça, para no 

prazo legal requerer o que de oportuno.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 785-92.2005.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO LODI, LUCIANA LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Certifico que o juízo deprecado (Carta Precatória f. 1404) designou 

audiência para o dia 12/05/2020, às 13h55 (horário oficial do estado de 

Mato Grosso) naquela Comarca. Assim, intimo as partes para ciência do 

ato designado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34489 Nr: 2663-52.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO, VALDEMAR 

FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 Tendo em vista, apresentação da avaliação de fls. 542, INTIMO as partes 

para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 

(quinze) dias, sob pena de não conhecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68811 Nr: 1120-38.2010.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 (quinze dias)requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70861 Nr: 3175-59.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUVANE PUNDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS GAZIN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 (quinze dias)requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120063 Nr: 2528-59.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE VIECILI CRESPANI, MIRIAM EDELA VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIANCA LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Quental - 

OAB:105.107 OAB-SP

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado na ação de 

indenização por danos morais proposta por Aline Viecili Crespani e Miriam 

Edela Viecili em face de Avianca Linhas Aéreas S/A e condeno a parte 

demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor 

de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a 

contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade 

contratual (REsp 1479864 (2014/0204154-0 de 11/05/2018). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa 

complexidade da causa e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138953 Nr: 9654-29.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 Processo nº 9654-29.2014.811.0037 (Código 138953)

 Ação Cautelar de Sustação de Protesto

Requerentes: Dirceu Aurélio Milanesi e Dario Ronaldo Milanesi

Requeridas: Cooleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da 

Região Sul do Mato Grosso e Banco Itaucard S/A e Outra

Vistos etc.

O julgamento do mérito da ação cautelar demanda a análise da pertinência 

do direito material, qual seja, a ilicitude do protesto pautada na inexistência 

de responsabilidade pecuniária.

A questão é controvertida, demandando inclusive a realização de prova 

pericial, cuja produção será determinada, oportunamente, nos autos da 

ação principal.

Destarte, o feito deve aguardar a evolução procedimental da ação 

principal para julgamento conjunto, após regular instrução processual, 

evitando a produção duplicada de provas, em observância ao princípio da 

economia processual.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141378 Nr: 370-60.2015.811.0037

 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: AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ ANDRADE PONTES 

- OAB:49.332/MG

 .Defiro a produção a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes (fls. 758; 759).IV - DAS PROVIDÊNCIAS 

DERRADEIRASDesigno audiência de instrução e julgamento para a data de 

15 de abril de 2020, às 16h00min.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º 

c/c art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (CPC, art.455, §1º).As partes devem ser intimadas 

pessoalmente para comparecerem à audiência a fim de prestarem 

depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso caso não 

comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, 

§1º) . In t imem-se os caus íd icos .Expeça-se  o  necessár io . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141378 Nr: 370-60.2015.811.0037

 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: ALFREDO MIGUEL SABÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERPLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ ANDRADE PONTES 

- OAB:49.332/MG

 Defiro a produção a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes (fls. 758; 759).IV - DAS PROVIDÊNCIAS 

DERRADEIRASDesigno audiência de instrução e julgamento para a data de 

15 de abril de 2020, às 16h00min.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º 

c/c art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 
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dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (CPC, art.455, §1º).As partes devem ser intimadas 

pessoalmente para comparecerem à audiência a fim de prestarem 

depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso caso não 

comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, 

§1º) . In t imem-se os caus íd icos .Expeça-se  o  necessár io . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148779 Nr: 3757-83.2015.811.0037

 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: ABDIEL PINTO CAMARGO, LINDIMEIRE SOUSA DE 

MORAIS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIANA DOHASHI, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS, SULAMERICA CIA NACIONAL SEGUROS, 

ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRSO AMARO DA SILVA - 

OAB:229822, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR - OAB:5959, JULIANA 

COPETTI - OAB: MT15746B, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS 

POMPERMAYER - OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579-MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363MT

 Diante do requerimento contido no petitório de f. 1.186/1.192, intimo as 

partes requeridas para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171462 Nr: 5915-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação 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: NABOR ROMANCINI, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:MT 20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 INTIMO as partes para se manifestarem no que entederem oportuno, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171486 Nr: 5927-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORTOLANZA, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:MT 20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 INTIMO as partes para manifestarem no que entederem oportuno, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140483 Nr: 10503-98.2014.811.0037

 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: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 Processo nº 10503-98.2014.811.0037 (Código 140483)

 Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Nulidade e 

Condenação à Indenização em Danos Morais

Requerentes: Dirceu Aurélio Milanesi e Dario Ronaldo Milanesi

Requeridos: Cooleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da 

Região Sul do Mato Grosso e Banco Itaucard S/A e Outra

Vistos etc.

Há pedido de mérito, de cunho declaratório, para reconhecimento da 

responsabilidade dos administradores pelas perdas financeiras, ante a 

realização de inúmeras operações financeiras contratadas de maneira 

ilícita em flagrante gestão temerária (petição inicial, item ‘e’, fls.60). Há, 

ainda, pedido de liquidação judicial da cooperativa (petição inicial, item ‘l’, 

fls.61). Os referidos pedidos de mérito, acaso julgados procedentes, 

impactarão a esfera jurídica dos administradores e cooperados, cuja 

responsabilidade não pode ser declarada sem observância do princípio do 

contraditório e ampla defesa.

Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Destarte, intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, mediante requerimento de citação dos administradores cujo 

reconhecimento de responsabilidade se postula, bem como dos 

cooperados atingidos por eventual liquidação da cooperativa, com prévia 

qualificação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Retifique-se a numeração dos volumes processuais III e IV

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141755 Nr: 575-89.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO TABORDO EIFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, 

Ricardo Azevedo Sette - OAB:138486-A/SP

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 (quinze dias)requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128598 Nr: 1499-37.2014.811.0037

 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: OSEAS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277/PR

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 (quinze dias)requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1795-11.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA QUISTE

 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: JOSÉ ANTÔNIO PINCOWSCY - 

OAB:12.595/GO

 Intimo a parte exequente para providências necessárias acerca da 

informação contida à f. 267. Prazo: 15 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61911 Nr: 1759-90.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR EUFLÂZIO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC GLOBAL ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITO, MARCELO CLAUDINO BARBOSA, PAULO ROGERIO DE JESUS, 

ADRIANO MUNIZ REBELLO, DALTON MARIN ESPINOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8960 MT, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, LIDIANE DIAS DE CAMPOS - OAB:7403, Paulo Sergio 

Braga Barboza - OAB:97.272 - SP, SILVANA CAMILO PINHEIRO - 

OAB:158335/SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MC GLOBAL ANÁLISE E RECUPERAÇÃO 

DE CRÉDITO, atualmente em local incerto e não sabido MARCELO 

CLAUDINO BARBOSA, Cpf: 16421424848, Rg: 196743369, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO ROGERIO DE JESUS, Cpf: 

11237020808, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANO MUNIZ REBELLO, Cpf: 86263137991, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido DALTON MARIN ESPINOSA, Cpf: 

17651604806, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº 1759-90.2009.811.0037 (Código 

61911)Cumprimento de SentençaExequente: Josmar Euflâzio 

PedroExecutados: MC Global Análise e Recuperação de Crédito e 

OutrosVistos etc.Inviável a adoção de medidas executivas em relação aos 

sócios enquanto não julgado o incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica.Frustrada a tentativa de localização pessoal, 

citem-se os sócios por edital com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, 

III), observadas todas as formalidades legais (CPC, art.257).Expirado o 

prazo, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 19 de 

fevereiro de 2020.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza 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, GISELE HELOISA 

FORMAGGI, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64585 Nr: 1992-87.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ MOTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFRA S. A CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO, JORGE DE TAL, BANCO SCHAHIN S/A, K JORGE 

FELIPPE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - 

OAB:OAB/MT 15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 (quinze dias)requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156180 Nr: 7259-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA, SANDRO 

OLIVEIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo para tanto requerere o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122566 Nr: 5105-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA, 

MAGNONA A. RIBEIRO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUERER GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:MT 16304-O, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128339 Nr: 1262-03.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON MARADONA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 Nos termos do artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, a ação 

fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será 

proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.Assim é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE 

MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FORO COMPETENTE. 

DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Nos termos da orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior, as taxas de manutenção cobradas 

por Associação de Moradores não podem ser equiparadas a despesas 

condominiais, não ostentando a dívida natureza propter rem. 

Precedentes.2. Ante a natureza pessoal da dívida pleiteada, o foro 

competente para o ajuizamento da ação de cobrança é o do domicílio do 

réu, nos termos do art. 94 do Código de Processo Civil. Precedentes.3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1505099/SP, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 25/11/2015)O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no 

sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente para julgar a 

ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia 

executiva (AgRg no AREsp n. 253.428/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013).Logo, 

incidindo a regra geral de competência territorial, declino da competência e 

determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Várzea Grande 

(MT), competente para processar e julgar a ação.Procedam-se às baixas 

e anotações pertinentes.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 28 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4314 Nr: 65-14.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRIMAVERA DO 

LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: NÃO EXISTE O NÚMERO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5529 Nr: 45-52.1996.811.0037

 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): Valdomiro Girardo, SUELI CONCEIÇÃO 

GAMBARIM GIRARDO, ANTONIO ROBERTO GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB/SP 290.089, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:OAB/SP 155.456, 

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, SINVAL PEREIRA DOS SANTOS - OAB:5419/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados da parte AUTORA para se 

manifestarem acerca da Devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 1236-78.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME BRUNETTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Intimo a parte exequente para providências necessárias acerca da 

informação contida à f. 106. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122208 Nr: 4736-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUFIA MAZUR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900, MAURILIO ROSSETTO JUNIOR - OAB:AOB/PR 

47507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE TEREZINHA ANDRADE 

DA SILVA - OAB:MT/ 18.182-A

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte EXECUTADA para 

manifestar acerca do petitório de fls. 197/199, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126456 Nr: 9006-83.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL APARECIDO DO LAGO, ELISEU LIVON 

DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628.MT, PRISCILA TELIO BONILHA - 

OAB:175859/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (CPC, art.455, §1º).As partes devem ser intimadas 

pessoalmente para comparecerem à audiência a fim de prestarem 

depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso caso não 

comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, 

§1º).Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes em Comarcas 

diversas, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, devendo as 

partes serem intimadas da expedição da missiva e acompanhar o 

cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a 

prática dos atos de comunicação (CPC, art.261).Intimem-se os 

causídicos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 

28 de fevereiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135556 Nr: 7228-44.2014.811.0037

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CANDIDO CAMARGO, M. C. 

CAMARGO E CIA LTDA, BRUNA JORDANA KRUGEL CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, e ainda para depositar a diligência cotada, conforme Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 117, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156795 Nr: 7552-97.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVERSON PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:MT 16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533

 Tendo em vista que já transcorreu o prazo assinalado pelas partes no 

acordo de f. 89/90, intimo as partes para manifestação, em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69378 Nr: 1686-84.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Lourencette, JOSÉ OLIVIO LOURENCETTE, LUIZ 

CARLOS LOURENCETTE, JOAQUIM ALVES RODRIGUES, JOSE ROBERTO 

LOURENCETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JOSE ROBERTO 

LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, JEAN 

RODRIGUES - OAB:44136, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:MT 21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521 

MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945 B/MT

 Diante da alteração sistêmica dos causidicos da parte requerida, intimo-a 

para manifestar sobre a arguição de falsidade, em 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 432, caput, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149020 Nr: 3857-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SCHEFFER DAL PONT, FLAVIA 

CALGARO DAL PONT, AMÉRICO DAL PONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - OAB:15409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3857-38.2015.811.0037 (Código nº 149020)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: O Telhar Agropecuária Ltda.

 Executados: Lucas Scheffer Dal Pont e Outros

Vistos etc.

Certifique-se sobre a efetiva intimação do executado Américo Dal Pont 

acerca da penhora, bem como dos credores com garantia real, conforme 

artigo 799, I, do Código de Processo Civil.

Em seguida, solicite-se a devolução da missiva devidamente cumprida, 

remetida com a finalidade de avaliação e praceamento do bem imóvel 

objeto da matrícula nº 729, do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal 

(MT).

Intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado e 

discriminado do débito, em 15 (quinze) dias, com as deduções 

necessárias, em razão da transferência de valores dos autos nº 

4274-54.2016.811.0037 (Código 168091).

Para evitar nulidade processual, determino a pesquisa de endereço dos 

executados Lucas Scheffer Dal Pont e Flávia Calgaro Dal Pont, mediante 

acesso aos sistemas disponibilizados por convênio e expedição de ofícios 

requisitórios às operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168091 Nr: 4274-54.2016.811.0037

 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: LUCAS SCHEFFER DAL PONT, FLAVIA CALGARO DAL 

PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ANDRE MULLER 

LORENZON - OAB:RS 39469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882, PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - OAB:15409

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DE AÇÃO em razão da falta de 

interesse de agir e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Revogo 

a medida liminar e determino a transferência dos valores depositados nos 

presentes autos para os autos da execução nº 3857-38.2015.811.0037 

(Código 149020).Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código 

de Processo Civil, resguardada a cota parte do causídico subscritor da 

contestação e da exceção de incompetência.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.CPrimavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166760 Nr: 3570-41.2016.811.0037

 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: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:19459-E, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERCULANO 

COELHO DE SOUZA FURLAN - OAB:3494-B, EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, ÉRIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:MT/5822, 

GUSTAVO TAVARES DE MORAES - OAB:9269, JEAN WALTER 

WALHBRINK - OAB:MT-5658, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:MT/ 17652

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 3570-41.2016.811.0037, Protocolo 

166760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5323 Nr: 227-67.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETR FEODOSIEVICH FEFELOV, IVAN 

FEODOSIEVICH FEFELOV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 227-67.1998.811.0037, Protocolo 

5323, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69611 Nr: 1918-96.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU FROELICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LÚCIO BORGES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:6259-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 1918-96.2010.811.0037, 

Protocolo 69611, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131347 Nr: 3860-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ PETER MAHY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANTONIO ALLAGE, MARISTELA 

CLARO ALLAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, 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: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 3860-27.2014.811.0037, Protocolo 

131347, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143073 Nr: 1219-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 1219-32.2015.811.0037, 

Protocolo 143073, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153427 Nr: 5996-60.2015.811.0037

 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: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GERALDO BRAVIN, EDSON HOSHIKA, 

LUIZ CARLOS BRAVIN, MARCOS ROBERTO BRAVIN, ASSEPLAN - 

PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER FRANCISCO CASTILHO 

- OAB:PR 43493, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, 

NEMO ELOY VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MOISÉS MESSIAS DE REZENDE - 

OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL DA ROSA 

KLEIN, para devolução dos autos nº 5996-60.2015.811.0037, Protocolo 

153427, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68973 Nr: 1282-33.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALÉCIO SCHULZ, GLÓRIA 

FERREIRA DA SILVA SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1282-33.2010.811.0037, Protocolo 

68973, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151977 Nr: 5270-86.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GERALDO BRAVIN, EDSON HOSHIKA, 

MARCOS ROBERTO BRAVIN, LUIS BRAVIN, ASSEPLAN - PLANEJAMENTO 

AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANGELO DOMINGUES - 

OAB:PR 60.201, FAGNER FRANCISCO CASTILHO - OAB:PR 43493, 

MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, NEMO ELOY VIDAL 

NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, 

MOISES MESSIAS DE REZENDE - OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL DA ROSA 

KLEIN, para devolução dos autos nº 5270-86.2015.811.0037, Protocolo 

151977, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147736 Nr: 3362-91.2015.811.0037

 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: LUCIANO PICOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:MT 19412, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 3362-91.2015.811.0037, 

Protocolo 147736, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037
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 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: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSVAL S/A, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A 

-BICBANCO, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB, JNORTE 

CONSTRUTORA LTDA, BANCO SAFRA S/A, BANCO J SAFRA S/A, 

BANCO DA AMAZONIA, BANCO ITAÚ S.A, BANCO PINE S/A, CHEMTURA 

INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA, MARCELO GONÇALVES, 

MONSANTO DO BRASIL LTDA, JOSE BENEDITO DO VALE, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, JORGE LUIZ BORGHETTI, PAULO 

CESAR BORGUETTI, BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA, 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM DO BRASIL MERCANTIL 

LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, HSBC BANK BRASIL S/A, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, UPL DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S/A, 

OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, CEAGRO 

AGRÍCOLA LTDA, TROMINK INDUSTRIAL LTDA, KELIN REGINA 

ALBERTON, INTL FCSTONE MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED 

FINANCING LTD, LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO 

VEÍCULOS LTDA, ALZIRA CAETANO TONI, EDVANDRO TONI, DARCI 

MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO 

GONÇALVES VIANA, GERSON SALVADORI, BANCO DO BRASIL S/A, 

NORTOX S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA E PARRA LTDA, 

COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 

LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, BANCO PAN S/A, 

MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADAMA BRASIL S/A, 

COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E 

ASSOCIADOS S/S, BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO, JONI SANTO ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP, BREDA & CIA LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO 

PAULISTA S.A, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, SIVIERO 

CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, OCTANTE SECURITIZADORA S/A, RECH AGRÍCOLA LTDA, 

MARUBENI AMERICA CORPORATION, MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP, 

FERNANDA GOMES DAMASCENA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:PR 30890, 

ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:17088, ARTHUR BIRAL FRANCO - OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS AUGUSTO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, 

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - OAB:RS 83.790, 

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, CLÁUDIO 

ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, DARLAN 

ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:MT 

5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, 

FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 256. 707, FABIOLA 

PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO HACKMANNN 

RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, 

FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - OAB:SP/299.880, FRANKLYN 

CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR CASAGRANDE - OAB:70137, IVO 

WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI 

FILHO - OAB:SP/154061, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - 

SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE 

DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 14.705, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:39277, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 

27.141, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO LOPES - OAB:RS/50.791, LUIS ARMANDO 

SILVA MAGGIONI - OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO GOMEIRO JÚNIOR - 

OAB:154.733, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B, LUIZMAR 

BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - 

OAB:SP 131624, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831 OAB-MT, 

MARCELO LOPES - OAB:SP/ 160.896-A, MARCIA GERHARDT SCARPIN 

- OAB:49.456, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MÁRCIO 

RICARDO DE SOUZA - OAB:291333, MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MARINA ROSA DA SILVA - OAB:23939/O, 

MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:MT-10.925- B, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MELISSA CRISTINA REIS - 

OAB:OAB/RS 54.330, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798, MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - OAB:237.635, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, Nilson Jacob 

Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, OSMAR A. MAGGIONI - OAB:12.370-A, 

PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:54914/SP, PAULA MALUF TEIXEIRA - 

OAB:13.175/SC, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4.883/MS, RALF 

MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO ALEXANDRE DE 

SOUZA JESUS - OAB:10.071/MS, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP, 

RODRIGO BARRETO COGO - OAB:164619A, RODRIGO FONSECA 

FERREIRA - OAB:SP/ 323.650, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:MT 7556-B, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA 

MARANHAO - OAB:OAB/MT 6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - 

OAB:PR 17363, SANDRA BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SERGIO ZAHR 

FILHO - OAB:SP/154.688, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A, STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, SUZIMARIA 

MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU TREVISAN BUENO 

- OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, THIAGO PEIXOTO 

ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O, 

TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER SCARPIN - OAB:6751, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 

25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 Intimo o credor Banco do Brasil S. A. para que informe nos autos os 

dados bancários completos para viabilizar a confecção do alvará judicial 

para liberação de valores conforme determinado - f 5.999/6.008 . Prazo: 

10 dias.
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Citação

Citação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004442-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO SILVA FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004442-05.2017.8.11.0037. 

AUTOR: ELIANDRO SILVA FIDELIS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Acolho a emenda da petição inicial. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. O Novo Código de Processo Civil suprimiu a exibição cautelar de 

documentos, motivo pelo qual a pretensão material deve ser admitida como 

produção antecipada da prova, conjugando-se as disposições normativas 

a ela relativas com a disciplina legal aplicável à exibição de documentos. 

Nesse sentido: “Importa destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez 

muito bem - o que no CPC atual é tratado tanto como meio de prova como 

“procedimento cautelar específico” (arts..844 e 845). Se a hipótese for de 

urgência, não há como negar a possibilidade de o pedido de exibição ser 

formulado antes do processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento 

aqui analisado, subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção 

antecipada de provas” (art.381), hipótese em que o réu será 

necessariamente citado, não meramente intimado. (Bueno, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 

2015). Destarte, havendo indicação do fundamento da antecipação da 

prova documental (CPC, art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 

do Código de Processo Civil, determino a citação da parte requerida para 

responder em 5 (cinco) dias (CPC, art. 398), com advertência expressa 

quanto às consequências jurídicas da inércia processual. Transcorrido o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Poxoréu (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000537-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. FERREIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIA PEREIRA DE ARAUJO OAB - GO16679 (ADVOGADO(A))

JOSE TEIXEIRA CHAVES FILHO OAB - GO17606 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REU)

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005425-04.2017.8.11.0037

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:

JOSE LUIS MARODIN (EXECUTADO)

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

Provimento nº 56/2007-CGJ e PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

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

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de outra 

localização, emitindo guia para localidade a ser cumprido o mandado. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, devendo 

ser encaminhado a este Juízo a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000473-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ESTELA TESORI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000473-74.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: ANGELA ESTELA TESORI Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

face de ANGELA ESTELA TESORI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 do CPC). Não estando presentes as hipótese de improcedência liminar 

do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo à 

parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

a parte requerida, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-a de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando esta alegar que a parte autora pleiteia 

quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da 

dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. 

Ainda, poderá a parte requerida, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Fica a parte requerida alertada de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 30/04/2020, às 14h20min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 
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dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004879-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MONTEIRO NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUPERCINA DE OLIVEIRA LOPES (REU)

ADONIAS DE MORAES ARRAES (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007128-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIAS RONALD BRAUN (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005026-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO BISNETTO BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005171-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência no valor de 350,00, conforme id. 29756482. Intimar ainda para, 

no mesmo prazo, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência no valor de 140,00, conforme id. 29758450.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000460-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

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 : 

1000111-72.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento de ID nº 29556764. Encaminhem-se as 

informações prestadas a Excelentíssima Sra. Dra. Relatora. Juntem-se 

cópias das informações prestadas aos autos. Concluídas as 

determinações, cumpra-se integralmente o determinado na decisão 

proferida no agravo de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES (REU)

REINALDO AGULHON (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

DARCI CAMARGO (REU)

MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON (REU)

DORIVAL AGULHOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO FONSATTI OAB - PR18678-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para manifestar sobre os Embargos de 

Declaração , no prazo de 05 ( cinco) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004965-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO ADIRBAL LUCAS DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005478-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERISTON PIZZOLATTO (EXECUTADO)

CLAUDINEI FALK (EXECUTADO)

 

Intimar a parte AUTORA para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004738-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003565-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BORGNO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISLEY SILVA E SANTOS OAB - GO35913 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUM - TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI OAB - SP186877 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 7098-64.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FIEL ALVES, IVETE FÁTIMA FIEL ALVES 

STORTI, SELMO JOSÉ STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a petição de fls.720/752, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 3945-18.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO TAVARES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123921 Nr: 6488-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MARIA ALIEVI BATISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131313 Nr: 3829-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA-ESPÓLIO, 

LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

BARBOSA, ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIOR, LUIZ HUMBERTO DE 

SOUZA BARBOZA, ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA, ADRIANA 

HELENA DA SILVA BARBOSA, ALESSANDRA RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA, CLAUDIA REGINA BARBOSA 

KUIAWINSKI, RUBENS RICARDO DA SILVA BARBOSA, ELOISA 

NASCIMENTO BARBOSA, JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138258 Nr: 9174-51.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES DE LIMA, EUQUÉZIA NUNES 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.168, 
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requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138890 Nr: 9614-47.2014.811.0037

 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: IDEAM DE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO PINE S/A, 

BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/SC 23.516, 

MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:OAB/RS 46.582, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277/PR, PRISCILA KEI 

SATO - OAB:OAB/SC 23.720

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145545 Nr: 2328-81.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME, ADRIANO 

TOMITAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152887 Nr: 5762-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA, 

LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI &ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB: PR 918, ALEXANDRE 

NELSON FERRAZ - OAB:PR 30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159753 Nr: 291-47.2016.811.0037

 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: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164257 Nr: 2322-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM, OLGA IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105427 Nr: 4441-47.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO MOTA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

GLEYSON RAMOS ZORRON - OAB:13183/MS, SEBASTIÃO PAULO 

JOSÉ MIRANDA - OAB:MS 4.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117729 Nr: 88-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P&PL, MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6028 Nr: 89-71.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO, LEONOR 

PREZ DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, MARCOS 

RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:15651

 Considerando que a cobrança anterior é feito automaticamente pelo 

Sistema Apolo, bem como que o prazo está a menor do que o previsto na 

legislação civil, por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan 

Schenkel, cumpre-me intimar Vossa Senhoria ANTONIO CARLOS MANDU 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 89-71.1996.811.0037, Protocolo 

6028, de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil : Art. 

234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no 

prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 
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seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59458 Nr: 7060-52.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE STATES NIEBISCH - 

OAB:24161-O/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:MT 

5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 4819-71.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre o Ofício de fls.186/188, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120409 Nr: 2892-31.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA BRIDI GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - OAB:38952

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818 Nr: 258-53.1999.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, 

KARINA MARA OLIVEIRA - OAB:217.780, RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIQUES 

- OAB:10438, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 258-53.1999.811.0037, Protocolo 

818, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159987 Nr: 413-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERES E NERES LTDA - ME, EUDES BUENO 

NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENICE FREITAS TEIXEIRA - 

OAB:MT 14.274, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ALVES 

DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 413-60.2016.811.0037, 

Protocolo 159987, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173548 Nr: 7109-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE - ME, 

ROGÉRIO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA VANESSA 

DAMAREN SANTOS, para devolução dos autos nº 

7109-15.2016.811.0037, Protocolo 173548, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217118 Nr: 7444-63.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLÁUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA VANESSA 

DAMAREN SANTOS, para devolução dos autos nº 

7444-63.2018.811.0037, Protocolo 217118, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121969 Nr: 4493-72.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMED DIB DARWICH - ESPÓLIO, MARIA DE 

LOURDES GONZATTI DARWICHE, LETÍCIA HASSIBE DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 
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PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÚLVIO LUÍS STADLER 

KAIPERS - OAB:OAB/PR 27.834, LARYSSA MORAES DOS SANTOS 

TANNURE - OAB:12975-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

AGUILAR, para devolução dos autos nº 4493-72.2013.811.0037, Protocolo 

121969, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123426 Nr: 5982-47.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 5982-47.2013.811.0037, Protocolo 

123426, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005884-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA ATACADO E VAREJO CATARINENSE LTDA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1005884-69.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 6.213,59 

ESPÉCIE: [Cheque, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / 

Contratuais, Juros, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Endereço: RUA D, 2010, SALA 

05, DEP. 1, 2 e 3, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 0 POLO 

PASSIVO: Nome: PANIFICADORA ATACADO E VAREJO CATARINENSE 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.926.864/0001-58, , Endereço: RUA 

ARIPUANÃ, 121, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para no prazo 

de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829, caput, do CPC) no valor de R$ 6.213,59, sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial 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; 2. Não sendo efetuado o pagamento no referido 

prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do 

mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

06.189.300/0001-47, com sede no município de Cuiabá/MT, na Rua D, nº 

2010, Sala 05, Dep. 2, 3 e 4, bairro Distrito Industrial, telefone (65) 

3612-9900, endereço eletrônico: marcialps@terra.com.br, CEP: 

78.098-300, neste ato representado por sua sócia-administradora a Sra. 

Marcia de Oliveira Lopes, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF 

nº 508.772.911-87, por seu procurador que esta subscreve, com 

escritório profissional em Cuiabá/MT, na Av. Marechal Deodoro, nº 455, 1º 

andar, Sala 04, bairro Araés, CEP: 78.005-100, telefone (65) 3025-4548, 

endereço eletrônico: menegatti@menegatti.adv.br, onde recebe suas 

intimações de estilo; vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 300, 301, 784, I, do CPC e demais 

aplicáveis, propor a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL com 

pedido de tutela de urgência - ARRESTO em desfavor de PANIFICADORA 

ATACADO E VAREJO CATARINENSE LTDA-EPP, nome fantasia 

“PANIFICADORA CATARINENSE”, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ nº 28.926.864/0001-58, com endereço na Rua Aripuanã, 

nº 121, bairro Centro, CEP: 78.850-000, Primavera do Leste/MT, endereço 

eletrônico: atacadoevarejocatarinense@gmail.com, telefone: (66) 

3498-6491, com base nos fundamentos que passa a expor, para ao final 

requerer: A concessão da tutela de urgência – ARRESTO, devendo 

primeiramente, que a dívida seja paga em dinheiro, conforme previsão do 

inciso I do art. 835 do CPC. Se não for possível, pretende, 

sucessivamente, ser arrestado bens e produtos de propriedade do 

executado que guarnecem em seu estabelecimento comercial, pelo valor 

de compra constante em nota fiscal, a escolha da exequente, no valor de 

R$ 6.213,59 (seis mil e duzentos e treze reais e cinquenta e nove 

centavos), acrescido das custas processuais e honorários advocatícios, 

depositando-os em mãos da exequente, a fim de garantir a execução, com 

base na fundamentação “TUTELA DE URGÊNCIA”; No caso de Vossa 

Excelência entender necessário prestar caução, a exequente indica os 

produtos de sua propriedade, abaixo relacionado. CAUÇÃO: 76 – caixas 

de café caboclo extra forte TM VAC 20X250G, código do produto 

1670007, valor de compra do produto em data de 19/07/2018, R$ 8.370,22 

(oito mil e trezentos e setenta reais e vinte e dois centavos). NF Nº 

000.465.903. Citação do executado para manifestar sobre a tutela de 

urgência requerida, bem como, para que no prazo de 3 (três) dias, pague 

o valor de R$ 6.213,59 (seis mil e duzentos e treze reais e cinquenta e 

nove centavos), acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios determinados por este MM. Juízo, acrescido de juros e 

correção monetária, sob pena do Sr. Meirinho converter o arresto em 

penhora para a garantia do crédito exequendo e sua avaliação (art. 830, § 

3º do CPC); Dá-se à causa o valor de R$ 6.213,59 (seis mil e duzentos e 

treze reais e cinquenta e nove centavos). DECISÃO: Ante a 

impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, cite-a, via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, 

nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, em caso de inércia das partes executadas no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. 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, CELIA REGINA PEREIRA XAVIER DE CARVALHO, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 2 de março de 2020. (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 
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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.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002456-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SILVA PAGNUSSAT (EXECUTADO)

MM INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA2062 - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1002456-16.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 149.030,35 

ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO Endereço: Rua Blumenau, 551, esquina com a 

Avenida Cuiabá, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: MM INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA2062 - ME, CNPJ sob o n.º 

09.484.580/0001-04, Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 73, 

Vila Cruzeiro, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 e AMANDA SILVA 

PAGNUSSAT, CPF sob o n.º 033.549.131-69,, Endereço: Avenida 

Brigadeiro Eduardo Gomes, 73, Vila Cruzeiro, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 FINALIDADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 6.213,59, sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial 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; 2. Não sendo efetuado o pagamento 

no referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento 

do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.983.165/0001-17, agência em Primavera do Leste/MT, estabelecida à 

Rua Blumenau, n.º 551, esquina com a Avenida Cuiabá - Centro, por seus 

advogados infra-assinados, com endereço profissional à Avenida David 

Riva, 250 – Bairro Jardim Riva em Primavera do Leste/MT, local onde 

recebem as intimações de estilo, vem à presença de V. Exa., para com 

fulcro nos artigos 771 e seguintes do Código de Processo Civil/2015 e Lei 

10.931/2004 promover a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

Em desfavor MM INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 09.484.580/0001-04, com sede na Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes, n.º 73, Bairro Vila Cruzeiro, em Poxoréu – MT e de sua avalista 

AMANDA SILVA PAGNUSSAT, brasileira, solteira, recepcionista, inscrita 

no CPF sob o n.º 033.549.131-69, residente e domiciliada na Avenida 

Brigadeiro Eduardo Gomes, n.º 73 , Bairro Vila Cruzeiro, em Poxoréu – MT, 

pelos motivos que passa a expor e ao final requer: A exequente é credora 

do executado pela obrigação líquida, certa e exigível de R$ 149.030,35 

(cento e quarenta e nove mil, trinta reais e trinta e cinco centavos), 

posição do débito em 23.06.2017, representada pela CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO Nº B30530459-1 ora anexadas, juntamente com as 

respectivas fichas gráficas da operação. A dívida encontra-se vencida, 

diante do descumprimento das obrigações assumidas no título exequendo, 

tudo em razão da inadimplência verificada consistente no não pagamento 

das parcelas. Tentada de todas as formas a solução extrajudicial para o 

litígio, esta foi infrutífera, não restando outra alternativa à exequente 

senão recorrer ao judiciário, para fazer valer o seu direito. REQUER a V. 

Exa., que seja determinada a citação, nos termos do artigo 829 do Código 

de Processo Civil da executada: MM INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e de sua avalista AMANDA SILVA 

PAGNUSSAT, ambas via carta precatória no endereço já informado no 

preâmbulo desta, para que efetue o pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

do seu débito atualizado no montante de R$ 149.030,35 (cento e quarenta 

e nove mil, trinta reais e trinta e cinco centavos), a ser acrescido dos 

encargos contratuais lançados nas fichas gráficas em anexo, incidentes 

até a data do efetivo pagamento, bem como custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, a serem fixados de acordo com o 

§ 2º do artigo 85 do NCPC. Requer que seja procedida à penhora de 

valores existentes em contas correntes, contas poupança e/ou aplicações 

financeiras de titularidade do Executado, no montante ora executado 

acrescidos de todos os encargos contratuais incidentes até a data do 

efetivo pagamento, bem como custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Dá-se a causa o valor de R$ 149.030,35 (cento e quarenta e 

nove mil, trinta reais e trinta e cinco centavos). DECISÃO: "...Realizadas as 

diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a citação das 

partes executadas. Resultando negativas as diligências, citem-se os 

executados via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere 

realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil. Após, em caso de inércia das partes executadas no 

prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Sem prejuízo, 

cumpra-se integralmente a determinação, contida na decisão de ID nº 

8738286, no que se refere a expedição de ofício do Serasa/SPC..." 

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). 5. O executado/devedor, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil da juntada do 

Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os 

bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, 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, CELIA REGINA PEREIRA XAVIER DE 

CARVALHO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 2 de março de 2020. 

(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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004134-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA BRESSAN - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1004134-95.2019.8.11.0037 Valor da causa: R$ 48.554,23 

ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: N.M. 

VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA, CNPJ: 08.664.123/0001-39, 

Endereço: Bairro Castelândia, 21, Rua Tom Jobim, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: TAMARA BRESSAN - ME, 

19.100.903/0001-72, Endereço: Av. Campo Grande, 125, JD RIVA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 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, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 48.554,23 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, 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: Processo de ação monitória, proposta pela empresa 

Requerente VEDOVATTO & CIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita sob o CNPJ nº 08.664.123/0001-39, QUE É CREDORA da 

Requerida TAMARA BRESSAN - ME, Pessoa Jurídica e Direito Privado, 

inscrita sob o CNPJ nº 19.100.903/0001-72 no valor montante de R$ 

51.005,89 (cinquenta e um mil e cinco reais e oitenta e nove centavos), 

corrigidos pelo índice IGP-M – Índ. Geral de Preços do Mercado, com juros 

simples de 1,000% ao mês, pro-rata die, devido até o efetivo pagamento, e 

como esteja em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la por 

seu representante legal, nestas condições fora deferida a citação pelo 

presente edital, para caso deseje que se apresente sua defesa no prazo 

legal, sob pena de revelia. DECISÃO: Ante a impossibilidade de citação das 

partes executadas pessoalmente cite-as, via edital com prazo de 20 

(vinte) dias para que se considere realizada a citação, nos termos do 

artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de 

inércia das partes executadas no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão..." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 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, CELIA REGINA PEREIRA 

XAVIER DE CARVALHO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 2 de março de 

2020. (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000281-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CRISTINA GOMM (REU)

ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1000281-15.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 

1.303.180,64 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Endereço: Rua Blumenau, 551, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE 

CAMARGO GOMM, CPF: 014.382.839-89 Endereço: Rua João Mileo, 269, 

Centro, CURIÚVA - PR - CEP: 84280-000 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, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 1.303.180,64 e dos honorários advocatícios de 
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5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOSVALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.983.165/0001-17, agência em Primavera do Leste/MT, estabelecida à 

RuaBlumenau, n.º 551, esquina com a Avenida Cuiabá – Centro, por seus 

advogados infra-assinados, co endereço profissional à Avenida David 

Riva, 250 – Bairro Jardim Riva em Primavera do Leste/MT, local onde 

recebem as intimações de estilo, vem à presença de V. Exa., para com 

fulcro nos artigos 70 inciso I e 701 do Código de Processo Civil promover a 

presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de: ADRIANI CRISTINA 

BAHNERT DE CAMARGO GOMM, brasileira, casada, produtora 

agropecuária,inscrita no CPF sob o n.º 014.382.839-89, residente e 

domiciliada na Rua João Mileo, n.° 269, Centro, CEP 84.280.000, na cidade 

de Curiúva – PR, e sua avalista PRISCILA CRISTINA GOMM, brasileira, 

solteira, produtora agropecuária, inscrita no CPF sob o n.º 

061.395.309-62, residente e domiciliada na Avenida das Indústrias, n.° 

420, Bairro Distrito Industrial, CEP: 78.850-000, em Primavera do Leste- MT, 

pelos motivos que passa a expor e ao final requer: As requeridas 

firmaram com a instituição bancária, em 22/08/2011, a Cédula de Crédito 

Bancário n° B10531141-1, ora anexada, contraindo uma dívida que 

chegou ao montante de R$ 1.303.180,64 (um milhão, trezentos e três mil, 

cento e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), posição do débito em 

20/12/2017. Frustradas todas as tentativas de solução amigável da 

pendência, esta nãofoi possível, não restando alternativa a requerente, do 

que recorrer ao judiciário para fazer valer o seu direito, pois as requeridas 

ao deixarem de pagar a dívida, descumpriram a obrigação assumida e 

deram margem a propositura da presente ação monitória. REQUER a 

V.Exa., seja determinada a citação das executadas, para que paguem a 

dívida no valor de R$ 1.303.180,64 (um milhão, trezentos e três mil, cento e 

oitenta reais e sessenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, 

segundo o que estabelece o artigo 701 do Código de Processo Civil/2015, 

nos endereços abaixo descritos: ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE 

CAMARGO GOMM, residente e domiciliada na Rua João Mileo, n.° 269, CEP 

84.280.000, na cidade de Curiúva – PR, à ser citada por meio de 

MANDADO DE PAGAMENTO; PRISCILA CRISTINA GOMM, residente e 

domiciliada na Avenida das Indústrias, n.° 420, Bairro Distrito Industrial, 

CEP: 78.850-000, em Primavera do Leste-MT, à ser citada por meio de 

MANDADO DE PAGAMENTO. Requer ainda, caso as requeridas não 

paguem a dívida no prazo legal e não ofereçam embargos, seja 

constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, conforme disposto no § 2º do 

artigo 701 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de atualização da 

dívida de acordo com os encargos contratados. Protesta provar o 

alegado, por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exclusão 

de nenhuma, notadamente pelo depoimento pessoal das requeridas e 

juntada de novos documentos. Dá-se à causa o valor de R$ 1.303.180,64 

(um milhão, trezentos e três mil, cento e oitenta reais e sessenta e quatro 

centavos)..." DECISÃO: "... Realizadas as diligências, sendo encontrado 

novo endereço proceda-se a citação da parte requerida. Resultando 

negativas as diligências, cite-se a requerida via edital com prazo de 20 

(vinte) dias para que se considere realizada a citação, nos termos do 

artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de 

inércia da parte requerida ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO 

GOMM no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde 

já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto noartigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão..." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 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, CELIA REGINA PEREIRA XAVIER 

DE CARVALHO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 2 de março de 2020. 

(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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000777-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 01 Diligência: 

ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MYRIAN PAVAN PROCESSO n. 1000777-73.2020.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 15.406,55 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: IRIMEY OVCHINNIKOV Endereço: MOTORISTA na 

EMPRESA GRUPO RIJKOFF,, RG 000023855452, estabelecido na MT 130 

CXP 219, S/N, FAZ OVCHIN - Bairro ZONA RURAL, CEP 78850-000, na 

cidade de PRIMAVERA DO LESTE/MT; e endereço comercial na MT 130 KM 

05+35 A ESQUERDA, S/N - Bairro ZONA RURAL, CEP 78850-000, na 

cidade de PRIMAVERA DO LESTE/MT FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, depositando-o com o depositário 

abaixo indicado, e, na sequência, a CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de 

conformidade com o despacho, petição inicial 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, para, querendo, nos prazos indicados, comprovar o 

PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) 

BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO GOL CITY CITY G4 1.0 4P, CHASSIS 9BWCA05W18P075077, 

PLACA APL4731, RENAVAM 943475295, COR PRETA, ANO 07/08, 

MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL". DEPOSITÁRIO DESIGNADO: Representante 

do autor. VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 15.406,55 
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ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar com citação, efetuar 

o pagamento da integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e 

vincendas), de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 

acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo 

para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. 7. 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). 

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. PRIMAVERA DO 

LESTE, 2 de março de 2020. (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.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000056-92.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVANETE OLIVEIRA SOUZA 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A fim 

de comprovar a qualidade de segurado da parte requerente, designo 

audiência de instrução para o dia 07/04/2020 às 15:50. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, as 

quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Ressalto 

que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005301-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LUSIA SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005301-50.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELISANGELA LUSIA SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000988-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI ENGSTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000988-12.2020.8.11.0037. AUTOR: NERCI ENGSTER REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente não juntou o indeferimento 

administrativo do benefício requerido. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, nos termos dos artigos 319, VI, e 320 do Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000725-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1000725-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REGINALDO DIAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Da análise dos autos, verifico que já foi expedido o ofício 

requisitório de pagamento de honorários em favor do perito Dr. Eduardo de 

Toledo Barros (id n. 22595689), de modo que chamo o feito à ordem e 

revogo a decisão de id n. 27853149. Intime-se o perito Dr. Eduardo de 

Toledo Barros para, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizar data para 

realização da perícia. Decorrido o prazo, certifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004160-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004160-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE CAETANO AMORIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Inicialmente, determino a conversão da ação para cumprimento de 

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

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001041-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO MURIAS DE MENEZES JUNIOR OAB - RJ149189 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME CASTRO DE AMORIM OAB - RJ184752 (ADVOGADO(A))

LEONARDO DOS SANTOS OAB - RJ158449 (ADVOGADO(A))

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - RJ082723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA REGINA OLIVEIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo este despacho como mandado. Verificada que esta 

precatória não esta instruída com os documentos necessários e 

comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou comprovação 

do deferimento da justiça gratuita, intime-se para regularização e devido 

preenchimento de tais requisitos. Após, devolvam-se os autos à origem 

com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Promovam-se as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense e em plantão judicial. 

Independentemente de nova conclusão: a) após o cumprimento ou 

resultado negativo da diligência, devolvam-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo; 

b) constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata, oficiando-se a origem e 

anotando-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126586 Nr: 9129-81.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO SOJA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 626,95 (Seiscentos e vinte e seis reais e 

noventa e cinco centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126587 Nr: 9130-66.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO SOJA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 572,47 (Quinhentos e setenta e dois reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126595 Nr: 9138-43.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO SOJA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 
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BANDO - OAB:12951

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133253 Nr: 5402-80.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FERREIRA AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS 

- OAB:22.115, JOELIO ROSA DE MORAES - OAB:18464

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 600,10 (Seiscentos reais e dez centavos), no 

prazo de 5, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de 

inscrção na divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44877 Nr: 448-35.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARTUR MATTIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 751,76 (Setecentos e cinquenta e um reais e 

setenta e seis centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65881 Nr: 5653-74.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÉLIO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 68.987,00 (Sessenta e oito mil e novecentos e 

oitenta e sete reais), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107549 Nr: 6675-02.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DE SOUZA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMYLA CAETANO - 

OAB:23382/O

 Processo nº: 6675-02.2011.811.0037 (Código 107549)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de SAULO DE SOUZA 

CAETANO, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do 

débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, inclusive honorários advocatícios, conforme 

informado pela parte exequente às fls. 46/47.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios, visto 

que já foram pagos administrativamente.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 20 de setembro de 2019.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1002644-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA FERREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002644-38.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: IRACEMA FERREIRA AMORIM EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a 

concordância da parte executada no id n. 28194493 e a inércia da parte 

exequente (id n. 29606724), HOMOLOGO os valores apresentados pela 

Contadoria do Juízo no Id nº 27133276. Proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando a expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo apresentado no Id 

nº 27133276. Após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem 

os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001067-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001067-88.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSE MANOEL DIAS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL ajuizada por JOSE 

MANOEL DIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portador de doença grave incapacitante, 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 se caracteriza 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 CPC, 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 de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. 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. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 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$ 600,00 (seiscentos 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, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 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 a parte requerida 

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 de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000991-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000991-64.2020.8.11.0037. 

EXEQUENTE: GILBERTO JOSE CADOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor da causa não 

ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que o 

presente feito está sendo processado em juízo absolutamente 

incompetente, visto que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe 

o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 

a sua competência é absoluta. Ainda, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL – 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO 

COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS 

– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – 

IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – 

IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que 

uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, 

possa tramitar no juizado Especial da fazenda pública - o valor da causa e 

a matéria. Logo, cabe ao juizado apreciar as demandas em que o valor 

atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A 

necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação 
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da competência do juizado Especial da fazenda pública. Em vista da 

improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência 

para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, 

CC 85563/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, 

Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Ante o exposto, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000261-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1000261-87.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLERISTON SANTANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, 

tampouco apresentou justificativa para sua ausência. Assim, verifico a 

ausência do interesse processual nestes autos, de modo que a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001459-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1001459-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO SERGIO OLIVEIRA 

SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, tampouco 

apresentou justificativa para sua ausência. Assim, verifico a ausência do 

interesse processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002486-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1002486-80.2019.8.11.0037. AUTOR(A): GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, 

não compareceu à perícia designada, tampouco apresentou justificativa 

para sua ausência. Assim, verifico a ausência do interesse processual 

nestes autos, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito 

em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001768-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA SILVINA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1001768-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: IZAURA SILVINA BATISTA 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IZAURA 

SILVINA BATISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 29701984, 

comprovante de pagamento dos alvarás. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da 

obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002060-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1002060-68.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por 

FRANCISCA MARIA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

29706441, comprovante de pagamento dos alvarás. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002300-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES PAVIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI PAVIN SARI OAB - MT17228/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1002300-57.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LURDES PAVIN EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LURDES PAVIN em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 29706480, comprovante de pagamento 

dos alvarás. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. 

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004929-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES SABADIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1004929-04.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ATAIDES SABADIN 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ATAIDES 

SABADIN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. No Id nº 29709669, comprovante de 

pagamento dos alvarás. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta 

demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006006-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1006006-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE CASTRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ANTONIO ALVES DE 

CASTRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. No Id nº 29712381, comprovante de 

pagamento dos alvarás. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta 

demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004909-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALCEBIADES SCHUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1004909-13.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO ALCEBIADES 

SCHUSTER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por FRANCISCO ALCEBÍADES 

SCHUSTER, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portador de arritmia cardíaca e depressão, impedindo-o de trabalhar. A 

tutela antecipada foi deferida no Id nº 22832729. Laudo pericial realizado 

por perito judicial no Id nº 27365030. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 29067123, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação à contestação no Id nº 29486435. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. 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 
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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. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. 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) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

29067124). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, com 

provável progressão ao longo do tempo (Id nº 27365030). Nessa toada, 

entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 

inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir da cessação do benefício (30/06/2019 – Id nº 

22796471), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

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 : 

1001014-78.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELIS CRISTINA RODRIGUES 

MIRANDA DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por ELIS CRISTINA 

RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, 

em síntese, que a requerente teve a vida de seu filho, JEFERSON DE 

JESUS RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS, ceifada nos perímetros da 

Cadeia Pública deste Município, tendo como causa da morte “traumatismo 

craniano encefálico”. Assim, sob o argumento de que a responsabilidade 

sobre o detento era do Estado, requer indenização mensal 

correspondente ao valor de um salário mínimo, tendo como termo inicial a 

data da morte da vítima até a data de 16/09/2056, quando a vítima atingiria 

65 anos de idade, bem como indenização a título de danos morais no 

importe de 20 salários mínimos. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no id n. 13483512, a qual foi impugnada no id n. 

13816924. Durante a instrução processual, houve a oitiva dos agentes 

prisionais, bem como da parte autora e prima da vítima. As partes 

apresentaram alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Cinge-se a questão controvertida sobre pedido 

de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do falecimento 

do detento JEFERSON DE JESUS RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS, 

filho da requerente. É certo que a responsabilidade da Administração 

Pública, nas hipóteses de agressão a detento no interior de 

estabelecimento prisional, é objetiva, vez que a partir do momento em que 

a pessoa é recolhida ao estabelecimento, respeitadas as limitações 

decorrentes do regime prisional, assume o Estado o dever de vigilância e 

incolumidade do preso ou internado. Ademais, o ente público somente 

estaria exonerado do dever de indenizar se comprovasse a ausência do 

nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por 

força maior, ou por fato exclusivo de terceiro, o que não se evidencia 

neste caso. Em que pese o requerido argumentar que o detento possuía o 

vírus HIV em estado avançado e era usuário de drogas, não restou 
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demonstrada a sua alegação, sendo que o jovem Jeferson foi recebido no 

Hospital Regional de Rondonópolis, no dia 18/01/2018, inconsciente, com 

ventilação mecânica e em estado grave, conforme boletim médico juntado 

no id n. 11943261 – pág. 10. Ainda, na certidão de óbito trazida aos autos 

no id n. 11943261 – pág. 6, consta como causa da morte “hidrocefalia 

obstrutiva, traumatismo crânio encefálico”, confirmando, assim, o alegado 

na inicial, qual seja, que o óbito do detendo por espancamento e não em 

decorrência da doença que portava. Em audiência instrutória, os agentes 

prisionais informaram que Jeferson estava detido na cadeia pública em 

janeiro de 2018, sendo que no dia 14 ele foi encontrado machucado, mas 

que não sabem informar se foi em razão de queda ou agressão por parte 

de outros recuperandos, oportunidade em que o encaminharam para a 

unidade de pronto atendimento médico. Não obstante a intervenção dos 

agentes prisionais em prestar atendimento médico, mostra-se evidente a 

responsabilidade do Estado, ante a falha do serviço de custódia, sendo 

que agiu com culpa, na modalidade de negligência, haja vista estar 

evidenciada a sua omissão e a precariedade do funcionamento dos 

serviços penitenciários, cujo dever legal lhe competia, de modo que gera o 

dever de indenizar. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE 

INTERNADO EM CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA IGUALMENTE 

CARACTERIZADA NA MODALIDADE CULPA POR NEGLIGÊNCIA – DEVER 

DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM – REDUÇÃO – DANO 

MATERIAL – PENSÃO MENSAL – JUROS E CORREÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade da Administração Pública 

nas hipóteses de agressão a detento no interior de estabelecimento 

prisional – ao que se equipara o Centro de Atendimento Sócio-educativo 

onde estão internados menores de idade é objetiva. (...) A agressão de um 

abrigado por outro, ou outros, não pode ser considerada um ato 

inesperado, ou caracterizar culpa exclusiva de terceiro no sistema de 

custodia, trata-se, antes pelo contrário, evento perfeitamente previsível, 

cabendo ao estabelecimento adotar todas as medidas para evitá-lo. Se o 

Estado se omite no cumprimento de seu dever preexistente de vigilância e 

guarda da incolumidade do internado, configura-se, igualmente, a sua 

culpa na modalidade de negligência. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Conforme jurisprudência 

consolidada no Superior Tribunal de Justiça, nas famílias de baixa renda 

há presunção relativa de assistência vitalícia dos filhos frente aos seus 

genitores. A jurisprudência tem admitido o pensionamento à família em 

razão do falecimento de filho, fixada em 2/3 (dois terços) sobre o salário 

mínimo até que a vítima viesse a completar 25 (vinte e cinco) anos de 

idade, e, a partir dessa data, em 1/3 (um terço) do salário mínimo até a 

data em que o falecido viesse a atingir 65 (sessenta e cinco) anos, o que, 

em tese, configura a expectativa de vida do homem brasileiro. Em relação 

ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes 

sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 

2015 e, após, IPCA-E. (...) (TJMT - N.U 0018641-13.2012.8.11.0041, 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017). No que se refere 

ao quantum indenizatório a título de dano moral, no ordenamento pátrio, 

não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até 

porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e 

estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros 

concretos para a análise da sua extensão. A estipulação deve balizar-se 

entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, 

considerado o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades 

do caso. Logo, o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a 

possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a 

potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. 

Desse modo, para atender aos preceitos da responsabilização, entendo 

prudente fixar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, para a específica 

situação fática retratada nos autos. Quanto ao pedido de dano material, a 

requerente pleiteia pela condenação do requerido ao pagamento de um 

salário mínimo, tendo como termo inicial a data da morte da vítima até a 

data de 16/09/2056, quando a vítima atingiria 65 anos de idade. Sabe-se 

que os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio 

das pessoas físicas ou jurídicas. Além do mais, podem ser configurados 

por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida de 

terceiros, ou ainda, pelo que se deixou de auferir em razão de tal conduta, 

caracterizando a necessidade de reparação material dos chamados 

lucros cessantes, este, sendo o reflexo futuro sobre o patrimônio da 

vítima, aferido com base ao princípio da razoabilidade. Nesta linha de 

raciocínio, é precedente dos Tribunais Superiores a indenização a danos 

materiais, levando em consideração a perda da esperança futura do 

exercício do trabalho remunerado do filho em auxílio dos pais, o que 

efetivamente encontra respaldo o caso em análise, conforme 

entendimento que segue, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO 

MORTE. I- SENTENÇA ULTRA PETITA. (...) IV- PENSIONAMENTO MENSAL 

DEVIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Nas famílias de 

baixa renda, há presunção da dependência econômica nas relações 

familiares entre pais e filhos, de maneira que o direito ao pensionamento 

mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida 

pelo filho. Neste contexto, o pensionamento fixado em 1/3 do 

salário-mínimo para os autores, diante da ausência de comprovação de 

atividade remunerada de seu filho, representa fração razoável e 

proporcional. (...) VI- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas 

ações condenatórias em geral em desfavor da Fazenda Pública, a 

correção monetária do valor devido será calculada pelo IPCA-E. Os juros 

de mora, por sua vez, devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Tese firmada pelo 

STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1495146/MG - Tema 905. Pertinente 

aos danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso 

(Súmulas 43 e 54, do STJ) e a correção monetária desde o seu 

arbitramento (Súmulas 362, do STJ). No que se refere aos danos materiais 

(pensionamento), considerando que a obrigação imposta é de trato 

sucessivo, em relação às parcelas vencidas os juros de mora e a 

correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, consoante previsão contida no artigo 398 do Código Civil. De 

outro lado, quanto às vincendas, os juros e a correção não serão 

contabilizados. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-GO - APL: 03441088120098090072, Relator: CARLOS 

ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 28/08/2019). Dito isso, e em conformidade aos 

precedentes emanados dos Tribunais Superiores, e ante a ausência de 

comprovação de atividade remunerada pelo falecido, fixo a pensão devida 

a requerente em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente desde a data do 

óbito até o mês em que seu filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade. No tocante à correção monetária e juros, consigno que em 

relação aos danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento 

danoso e a correção monetária (IPCA-E) desde o seu arbitramento. No que 

se refere aos danos materiais (pensionamento), considerando que a 

obrigação imposta é de trato sucessivo, em relação às parcelas vencidas 

os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, consoante previsão contida no artigo 398 

do Código Civil. De outro lado, quanto às vincendas, os juros e a correção 

não serão contabilizados. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, 

valor este acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da 

data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e 

correção monetária (IPCA-E) da data do arbitramento, in casu, a data da 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; 2. 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização por danos 

materiais, determinando o pagamento mensal de pensão de 1/3 (um terço) 

do salário mínimo vigente desde o óbito do detento até a data em que 

completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da 

genitora. Sem custas. Honorários advocatícios pelo requerido, os quais 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE GARCIA CAZARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERIDO)

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001089-49.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELENICE GARCIA 

CAZARIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO BUSS POLO 

PASSIVO: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 22/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007814-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMT SUPORTE AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007814-25.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GETULIO GONCALVES VIANA 

REQUERIDO: AGROMT SUPORTE AGRICOLA LTDA Vistos, Defiro o pedido 

da petição de ID. n° 22540459, proceda a Secretaria a retificação da 

autuação do processo, substituindo o polo passivo cadastrado pelo 

ECOMAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 28.303.514/0001-35. 

Designe-se nova 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. 

Cite-se e intime-se no endereço informado no ID. n°22540461. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020002-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRANADO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8020002-33.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADO: MARCIO GRANADO MARTINS 

Vistos, Nos termos do artigo 53, §1°, da Lei n°9.099/95, designo audiência 

de conciliação para o dia 24/04/2020, às 13h:30min, que ocorrerá no 

Gabinete desta 5ª Vara Cível. Intime-se o Oficial de Justiça ELIZEU 

RANGEL para que o mesmo junte laudo de avaliação do veículo penhorado 

no evento n°20414001, no prazo de 15(quinze) dias. Primavera do 

Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CACERES LUCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA HELENA SARDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004390-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RENAN CACERES LUCHESE 

REQUERIDO: JUSSARA HELENA SARDA Vistos, Tendo em vista que não 

houve devolução da carta Precatória de ID. n° 26362609, oficie-se ao 

Juízo Deprecado requerendo informações acerca do cumprimento da 

Carta Precatória. Após, torne-me concluso aos autos. Primavera do Leste/ 

MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010553-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LOURENCO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010553-51.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: DILSON LOURENCO DO CARMO Vistos, Defiro parcialmente 

o pedido retro. Penhorem-se o veículo indicado pelo credor no Id. n.º 

26513169, qual seja, VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT/PALIO EX, 

ANO/MODELO 2001 /2001 ,  PLACA JZC8174 ,  CHASSI 

9BD17140212052172, ou outro bem penhorável, caso seja encontrado na 

posse do devedor, ou, em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo 

que esteja em sua posse. No ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial 

de Justiça avaliar o bem e intimar a devedora da penhora e da avaliação, 

cientificando-a que o prazo para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias 

e a avaliação é de 05 (cinco) dias. INDEFIRO o bloqueio de circulação, 

tendo me vista que a restrição poderá afetar indevidamente interesse de 

terceiros, além disso, considero ineficaz tal procedimento, porquanto, a 

funcionalidade exige a inserção da avaliação do veículo, o que só pode 

ser obtido “icto oculi”, isto é, com a verificação real do estado dos 

automotores. Serve a presente de carta/mandado de penhora e avaliação. 

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007226-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007226-81.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 
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EXECUTADO: VANDA SOUZA FERNANDES Vistos, Defiro a petição de ID. 

n° 28578908. Cite-se a executada VANDA SOUZA FERNANDES para 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002335-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO CARVALHO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002335-85.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA 

BARREIROS - ME REQUERIDO: DARIO CARVALHO DE MIRANDA Vistos, 

Intime-se a parte requerente para indicar endereço atualizado da parte 

requerida, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007441-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN NEVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007441-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RONAN NEVES DE ARAUJO 

EXECUTADO: LEONARDO SOUSA DE MORAIS Vistos, Intime-se o 

exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008246-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008246-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP REQUERIDO: ELIANE NORONHA 

Vistos, INDEFIRO O PEDIDO de expedição de ofícios aos órgãos e 

concessionárias de serviços públicos (água e luz) e de telefonia (Oi, Vivo, 

Claro e Tim), cuja finalidade seria conseguir suposto endereço da 

Executada, pois entendo que o dispositivo do CPC invocado não se aplica 

ao procedimento do Juizado Especial, além do que se trata de providência 

a ser acolhida somente em situações excepcionais. O dispositivo não 

serve para contemplar a incúria da parte que não toma qualquer 

providência ou realiza qualquer diligência pré-processual, transferindo 

toda a responsabilidade para a já abarrotada Justiça. Intime-se a parte 

exequente para indicar o endereço da executada ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste/ MT, 27 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001107-70.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ILZA FRANCISCA 

DE SOUZA OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEO NUNES 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE ALMEIDA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Em cumprimento à sentença sob o ID: 27783590: “(...) Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S) (...)”, 

impulsiono o feito para intimar a(s) parte(s) credora(s), na pessoa do(a,s) 

seu(ua,s) advogado(a,s), acerca das petições sob o ID: 28575477 

(repetida no ID 28575483) e 29713915, e seus respectivos correlatos, 

bem como para se manifestar acerca do noticiado cumprimento das 

obrigações, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 3 de 

março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS APARECIDA DA SILVA GUADAGNIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001129-31.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARINEIS 

APARECIDA DA SILVA GUADAGNIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000998-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000998-56.2020.8.11.0037. AUTOR: GESSICA DA SILVA ASSIS REU: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Para melhor elucidação dos fatos 

narrados na inicial, converto a análise do pedido liminar em diligência. 

Junte a parte reclamante extrato financeiro atualizado expedido pela 

Instituição de Ensino; Histórico Escolar; Contrato de prestação de serviços 

educacional; Contrato de Financiamento Estudantil (FIES) e contrato de 

Dilatação Semestral, no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, volte-me conclusos para decisão urgente. 

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011004-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, visando o escorreito 

cumprimento da decisão sob o ID: 28175625, impulsiono o feito para intimar 

a(s) parte(s) credora(s), na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), 

acerca da Certidão de Crédito expedida neste processo, cujo documento 

original está disponível para retirada na Secretaria da 5ª Vara, mediante a 

necessária identificação pessoal. Primavera do Leste/MT, 3 de março de 

2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001149-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CRISTIANE NICODEMOS VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA OAB - MT24182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001149-90.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIZA CRISTIANE NICODEMOS 

VIANA EXECUTADO: ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 8.265,86 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 24 de janeiro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA 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:

MIRELLY CRISTIANE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1000926-06.2019.8.11.0037 Promovente: FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP Promovido: MIRELLY 

CRISTIANE OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Consigna-se inicialmente que, da exegese do artigo 8º, § 1º, II, da 

Lei nº 9.099/95, as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte são admitidas a 

propor ação judicial perante o Juizado Especial Cível. Todavia, de forma 

diversa do que ocorre quando uma pessoa jurídica figura no polo passivo 

da lide, ou seja, podendo ser representada em audiência por um preposto 

credenciado por uma carta de preposição (artigo 9º, § 4º, da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE), ao figurar no polo ativo a 

microempresa/empresa de pequeno porte deve ser obrigatoriamente 

representada, inclusive em audiência, por seu empresário individual ou 

pelo seu sócio dirigente. Nesse sentido, oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 141 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados 

Especiais): “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”. (Destaquei). In casu, 

inobstante o porte empresarial da empresa Reclamante, registra-se que a 

mesma, em sessão de conciliação (ID 24763003), não foi devidamente 

representada por seu sócio dirigente/Presidente, mas sim, por uma 

preposta de nome JHENIFER FERNANDA LOPES DA SILVA, motivo pelo 

qual, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão reconhecer a contumácia da parte Autora e, consequentemente, 

extinguir o feito sem a resolução do seu mérito. Motivo pelo qual, diante do 

flagrante descumprimento dos preceitos do Enunciado 141 do FONAJE, 

reitero que o reconhecimento da contumácia é medida a ser abraçada por 

este juízo. Cumpre ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais resta 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; (...)”. 

O entendimento jurisprudencial é pacífico em contemplar a necessidade da 

pessoa jurídica Autora ser representada em audiência por seu sócio 

administrador, consoante pode ser facilmente visualizado na decisão 

colegiada que segue colacionada: “AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTÃO 

PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. MICROEMPRESA. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 

9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE 

LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IRREGULARIDADE 

INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS: Recurso Cível, Nº 71008553240, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em: 16-05-2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, com 

respaldo no artigo 485, IV, do CPC/2015 c/c artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Evelyn Rubia Rosa da 

Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-89.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALEXANDRE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, visando o escorreito 

cumprimento da sentença sob o ID: 28247749, impulsiono o feito para 

intimar a(s) parte(s) credora(s), na pessoa do(a,s) seu(ua,s) 

advogado(a,s), acerca da Certidão de Dívida expedida neste processo, 

cujo documento original está disponível para retirada na Secretaria da 5ª 

Vara, mediante a necessária identificação pessoal. Primavera do 

Leste/MT, 2 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL SCHEFFER BOQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001142-30.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JARDEL 

SCHEFFER BOQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL BOQUE 

DA SILVA, PHILIPE CASARIN PEIXOTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 22/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL SCHEFFER BOQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001144-97.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JARDEL 

SCHEFFER BOQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL BOQUE 

DA SILVA, PHILIPE CASARIN PEIXOTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 22/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL SCHEFFER BOQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001145-82.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JARDEL 

SCHEFFER BOQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL BOQUE 

DA SILVA, PHILIPE CASARIN PEIXOTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 22/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000701-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDAURA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 29755476), 

impulsiono o feito para INTIMAR a advogada da parte executada, para, 

querendo, realizar o pagamento do valor da condenação devidamente 

atualizado, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento, 

conforme artigo 523 e § 1º, NCPC. Primavera do Leste, 02 de março de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001939-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RENE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001939-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: RENE ALMEIDA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 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. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TUTELA DE 

URGÊNCIA, para tratamento de saúde por meio de internação compulsória, 

alegando ser o requerido dependente químico, resultando em situação de 

risco para si e terceiros. A tutela de urgência foi deferida em Id 12519398. 

O Município requerido alega cumprimento da medida liminar disponibilizando 

vaga para o requerido RENE ALMEIDA SILVA, na Clínica de recuperação 

Liberdade – Centro de Tratamento para Dependência Química, no Município 

de Várzea Grande. O Estado de Mato Grosso se defende alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, que seja julgado totalmente 

improcedente o pedido da parte autora. É o breve relato. Decido. A parte 

autora requereu a internação do reclamado para tratamento de 

dependência química, com base nos documentos juntados na exordial, na 

qual indicou a necessidade de internação em comunidade terapêutica. Não 

há que se falar em perda superveniente do objeto pelo cumprimento da 

decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a 

atuação jurisdicional para a internação do paciente. A seguir, transcrevo 

precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em 

perda do objeto da demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a 

internação do paciente em razão do comando judicial antecipatório 
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proferido. Necessária à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, 

do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e 

Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de 

responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser 

realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu 

direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame 

Necessário 152497/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À 

guisa do arcabouço constitucional, a internação compulsória consiste em 

modalidade de internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo 

com o artigo 6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, 

está indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, 

sendo dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o 

paciente necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). 

Destarte, diante da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é 

cabível a condenação do Poder Público, conforme precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, 

municipal, estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. 

(AI 121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Grifei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica em 

violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente 

no cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Grifei Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa de RENE 

ALMEIDA SILVA, consistente em internação compulsória em clínica 

especializada para tratamento de dependente químico, seja na rede 

pública ou privada, bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico, 

ratificando a tutela de urgência deferida. CONSIGNO QUE NÃO HÁ PEDIDO 

NOS AUTOS ACERCA DE EVENTUAL PAGAMENTO DA CLÍNICA EM QUE O 

REQUERIDO FOI INTERNADO, PRESSUPONDO-SE QUE FOI QUITADA A 

INTERNAÇÃO. NO ENTANTO, FICA ASSEGURADO À CLÍNICA 

ESPECIALIZADA, DESDE QUE TRAGA AOS AUTOS NOTA FISCAL E 

DOCUMENTOS PERTINENTES, O PEDIDO DE BLOQUEIO SE COMPROVADO 

O INADIMPLEMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em 

julgado, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 2 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000986-42.2020.8.11.0037. AUTOR: JOSE RICARDO ALVES DE 

OLIVEIRA REU: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Vistos, Já foi 

designada a audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 16/06/2020 

às 10h00min, 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). Cite-se a empresa requerida no 

endereço fornecido no id. nº 29566076. 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. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 2 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012544-62.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAZZETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar nos autos 

respectivos dados bancários para possibilitar o cabal cumprimento da 

sentença lançada sob n. 21478148. Primavera do Leste-MT, 02/03/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001107-70.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ILZA FRANCISCA DE SOUZA 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, 

Apesar de a parte autora trazer aos autos o extrato do DETRAN que 

comprova a baixa da alienação fiduciária efetuada pela empresa 

Reclamada em 16/11/2018, não há documentos que comprovem que o 

protesto trazido se refere ao respectivo financiamento. Nesse sentido, 

emende-se à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar o 

contrato de financiamento com a parte ré, bem como os comprovantes de 

pagamento de suas parcelas, sob pena de indeferimento. Primavera do 

Leste/ MT, 02 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011763-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar nos autos 
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respectivos dados bancários para possibilitar cabal cumprimento da 

sentença lançada sob n. 250045444. Primavera do Leste-MT, 02/03/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011528-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011528-39.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: NILSON CESAR ERTEL 

EXECUTADO: PRIMAGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME Vistos, 

Trata-se do Cumprimento de Sentença pleiteada por NILSON CESAR 

ERTEL em face de PRIMAGRÃOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada foi citada 

e intimada da fase de conhecimento no seguinte endereço: “RUA JOSÉ 

BONIFÁCIO, N°790, BAIRRO SANTA LÚCIA, CEP75.800-032, JATAÍ/GO”. A 

tentativa de intimação para o cumprimento de sentença ocorreu no mesmo 

endereço, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. n°23201293). Ao 

que tudo indica, a parte executada mudou de residência e não comunicou 

este juízo, o que reputa ser válida as intimações enviadas. Logo, nos 

termos do §2°, artigo 19, da Lei n°9.099/95, “as partes comunicarão ao 

juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação”. Diante disso, reputo a parte 

executada intimada, nos termos do artigo 19, §2º, da Lei nº9.099/95. 

Intime-se a parte exequente para requer o que de direito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAMALIEL JOSE REYNAUD (INTERESSADO)

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: 

1000827-36.2019.8.11.0037. INTERESSADO: GAMALIEL JOSE REYNAUD 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que foi expedido 

alvará no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme alvará (id. n° 

19126441) em favor da empresa IMPORTADORA E EXPORTADORA 

JARDIM CUIABÁ LTDA, para realização do procedimento ambulatorial do 

evento n° 18899653. Todavia, o montante utilizado pela empresa ora 

citada, corresponde ao valor de R$ 1.953,82 (um mil e novecentos e 

cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal 

juntada no id. n° 21210490. Diante disso, OFICIE-SE A EMPRESA 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA para que 

proceda a restituição do montante no valor de R$ 7.046,18 (sete mil e 

quarenta e seis reais e dezoito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAMALIEL JOSE REYNAUD (INTERESSADO)

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: 

1000827-36.2019.8.11.0037. INTERESSADO: GAMALIEL JOSE REYNAUD 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que foi expedido 

alvará no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme alvará (id. n° 

19126441) em favor da empresa IMPORTADORA E EXPORTADORA 

JARDIM CUIABÁ LTDA, para realização do procedimento ambulatorial do 

evento n° 18899653. Todavia, o montante utilizado pela empresa ora 

citada, corresponde ao valor de R$ 1.953,82 (um mil e novecentos e 

cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal 

juntada no id. n° 21210490. Diante disso, OFICIE-SE A EMPRESA 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA para que 

proceda a restituição do montante no valor de R$ 7.046,18 (sete mil e 

quarenta e seis reais e dezoito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000980-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE MORAES MARTINS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000980-35.2020.8.11.0037. AUTOR: RAFAEL DE MORAES MARTINS 

REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de Ação 

Ordinária de obrigação de fazer proposta por RAFAEL DE MORAES 

MARTINS em desfavor 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 requerido adote as 

providências necessárias para o fornecimento do medicamento 

TEGRETOL (CARBAMAZEPINA) CR 400mg. A parte autora relata na 

petição inicial que é, atualmente, acometido de Epilepsia (CID 10G40), 

necessitando impreterivelmente fazer seu tratamento de forma continua e 

ininterrupta através do medicamento TEGRETOL (CARBAMAZEPINA) CR 

400mg, uma vez que a falta do medicamento acarreta crises epiléticas que 

lhe causam muitos danos, tanto em suas terminações nervosas quanto em 

seu corpo de modo geral, pois sofre quedas ocasionadas pela crise. 

Ressalta que o medicamento possui um alto custo, e não pode ser arcado 

pelo requerente, tampouco é encontrado junto a farmácia municipal ou a 

Secretaria de Saúde Municipal, locais estes que apenas informaram que a 

medicação não é disponibilizada pelo SUS. O Núcleo de Apoio Técnico foi 

ouvido através do Parecer Técnico Farmacêutico nº 0258/2020 (Id 

29615871) 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 
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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 e pelo 

receituário médico subscritos pela Dr Eduardo Mega, CRM/MT 3736, 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 

requerente/substituído, este 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 requerido a obrigação 

de: dispensar a RAFAEL DE MORAES MARTINS (qualificado na petição 

inicial) o medicamento TEGRETOL (CARBAMAZEPINA) CR 400mg, no 

prazo de 05 (cinco) 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 05 (cinco) 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 precedente 

jurisprudencial, a seguir transcrito: 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 requerido fica advertido 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 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, 28 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000978-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LIDIO MAIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000978-65.2020.8.11.0037. AUTOR: REINALDO LIDIO MAIA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária 

de obrigação de fazer proposta por Reinaldo Lidio Maia em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que o requerido adote as providências necessárias para 

o fornecimento do medicamento ENTRESTO 97 + 103mg. A parte autora 

relata na petição inicial que é, atualmente, acometida de Insuficiência 

Cardíaca (CID 10 I50) classe funcional III, necessitando impreterivelmente 

fazer seu tratamento de forma contínua e ininterrupta através do 

medicamento ENTRESTO 97 + 103mg, uma vez que a falta do medicamento 

pode acarretar na piora do seu estado clinico, chegando ao ponto de 

correr risco de morte. Ressalta que o medicamento possui um alto custo, e 

não pode ser arcado pelo requerente, tampouco é encontrado junto a 

farmácia municipal ou a Secretaria de Saúde Municipal, locais estes que 

apenas informaram que a medicação não é disponibilizada pelo SUS. O 

Núcleo de Apoio Técnico foi ouvido através do Parecer Técnico 

Farmacêutico nº 0273/2020 (Id 29735406) 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 

pelo relatório médico e pelo receituário médico subscritos pela Dr Leandro 

Matos de Croce, CRM/MT 6474, os quais apontam a necessidade do uso 
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do medicamento, afirmando que já tentou o tratamento padrão do SUS, 

mas que obteve resultado ruim, tendo melhora significativa com o uso do 

Entresto. Relata que poderia ser substituído, no entanto, a sua substituição 

provocaria uma piora no estado clinico. 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 requerente/substituído, este 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 requerido a obrigação de: dispensar a 

REINALDO LIDIO MAIA (qualificado na petição inicial) o medicamento 

ENTRESTO 97 + 103mg, no prazo de 05 (cinco) 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 05 

(cinco) 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 precedente jurisprudencial, a seguir transcrito: 

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 requerido fica advertido 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 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, 2 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008107-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008107-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com os 

recolhimentos de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que foram juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 02 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001090-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR ANTONIO CHRIST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001090-34.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LEONIR ANTONIO CHRIST 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

Ação declaratória de Inexistência de Débitos c/c danos morais proposta 

por Leonir Antônio Christ em desfavor do Município de Primavera do Leste, 

ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o requerido adote 

as providências necessárias para a Suspensão de cobrança da taxa em 

nome do requerente. A parte autora relata que ao negociar a venda de 

seu lote, foi até a Prefeitura Municipal a fim de emitir a Certidão Negativa de 

Débitos do referido lote, no entanto, foi surpreendido por uma cobrança no 

valor de R$ 721,13 (setecentos e vinte e um reais e treze centavos), 

referente à suposta limpeza de terreno e demais encargos de atualização 

e imputação de juros. Entretanto, o requerente alega que mantém o cultivo 

de uma horta desde 2010. 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 
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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 não está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

o anexo fotográfico de id n° 29720848, tendo em vista que não é possível 

comprovar que as hortaliças eram cultivadas na época do fato gerador. 

No tocante a alegação de que o débito estaria prescrito, entendo que tal 

matéria se confunde com o mérito e deverá, portanto, ser analisada na 

sentença, depois de oportunizado o contraditório e ampla defesa. 

Ressalte-se, ainda, que para a concessão de tutela de urgência, é 

necessária comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (art. 27 

da Lei12153/2009 c/c art. 300 do CPC). Por esta razão, não é possível 

evidenciar a probabilidade do direito. Assim, sem prejuízo de modificação 

ou alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é 

medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: 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. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite(m)-se 

o(s) requerido(s) dos termos da ação, na pessoa do representante legal 

(artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, 

apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 2 de março de 2020 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007535-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO OAB - MT24236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007535-05.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IVONETE MARIA PERON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral e material c/c pedido liminar pleiteada por 

IVONETE MARIA PERON em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão das restrições ao crédito no valor de 

R$140,94(...), com vencimento em 10/10/2019; no valor de 

R$567,06(quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), com 

vencimento em 26/08/2019 e no valor de R$498,69(quatrocentos e 

noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 

24/09/2019, bem como o restabelecimento dos serviços de energia elétrica 

da unidade consumidor n°6/2208333-1. Dos Fatos. Apesar de prolixa e 

confusa petição inicial e a emenda à inicial, este juízo obteve a seguinte 

conclusão acerca dos fatos narrados nos autos, vejamos: A requerente 

alega que é proprietária do imóvel localizado na Rua Arlindo Cornélio, 

n°410, Parque Eldorado, Primavera do Leste/MT de unidade consumidora 

n°6/2208333-1. Sustenta que o imóvel possui duas edificações, sendo a 

primeira de n°410-A e a segunda de n°410-B. Afirma que a edificação de 

n°410-A encontra-se alugada e possui medidor de n°00002347935 e a 

edificação 410-B possui medidor 00002333948. Relata que seu nome foi 

incluído nos órgãos de restrição ao crédito em 25/10/2019 em razão da 

fatura com vencimento em 24/09/2019 no valor de R$498,69(...), 

pertencente ao imóvel de n°410-B. Aponta que foi incluída nos órgãos de 

restrição ao crédito em 01/11/2019, em razão das faturas com vencimento 

em 10/10/2019, no valor de R$140,94(cento e quarenta reais e noventa e 

quatro centavos) e com vencimento em 26/08/2019 no valor de 

R$567,06(quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), ambos 

pertencentes ao imóvel n°410-A. Aduz que a fatura com vencimento em 

25/10/2019, no valor de R$498,69(...) pertencente ao imóvel 410-B 

encontra-se paga, ao passo que as faturas com vencimento em 

10/10/2019 no valor de R$140,94(...) e com vencimento em 26/08/2019 no 

valor de R$567,06(...) não foram pagas por estar em desconformidade 

com a média dos últimos 06(seis) meses. Afirma que tentou resolver a 

controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao Crédito; Histórico de Consumo e 

demais documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 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. Ou seja, 

extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, apesar da explanação confusa da parte autora 

a respeito dos fatos, ei por bem analisar a pretensão com base no extrato 

da negativação (id. n°27659190) e pelos históricos de consumo 

(id.n°27660465 e id. n°27659918). A controvérsia principal cinge-se pela 

legalidade ou não da inclusão da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito referente as faturas com vencimento em 26/08/2019, no valor de 

R$567,06(quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos); com 

vencimento em 24/09/2019, no valor de R$498,69(quatrocentos e noventa 

e oito reais e sessenta e nove centavos) e com vencimento em 

10/10/2019, no valor de R$140,94(cento e quarenta reais e noventa e 

quatro centavos). Conforme se pode notar do histórico de consumo id. 

n°27660465, pertencente ao imóvel 410-B , a requerente não está 

inadimplente com a concessionária de energia elétrica, o que por si só, é 

incabível a permanência da restrição ao crédito bem como a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Quanto ao perigo da demora, esta é 

patente, visto que a negativação produz dano efetivo a imagem de 

qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e também os 

atos da vida civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. Sem contar 

que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora 6/2208333-1 em razão dos débitos discutidos nestes autos. 

Ademais, analisando minunciosamente o histórico de consumo 

pertencente ao imóvel 410-A (id. n°27659918), consigno que as faturas 

com vencimento em 26/08/2019, no valor de R$567,06(...) e com 

vencimento em 10/10/2019, no valor de R$140,94(...) não foram pagas, 

pois a parte requerente discorda dos valores cobrados. Além das faturas 

acima mencionadas, a parte requerente contesta a veracidade das 

cobranças com vencimento em Maio, Junho, e Julho de 2019 apesar de 

estarem adimplidas, que também estão supostamente em desconformidade 

com a média dos últimos meses. Assim, o deferimento da tutela é medida 

que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA nos seguintes termos: A) 

DETERMINO a imediata exclusão das restrições ao crédito em nome da 

parte requerente IVONETE MARIA PERON, portadora do CPF 
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407.067.101-34, referente aos débitos com vencimento em 26/08/2019, no 

valor de R$567,06(quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos); 

com vencimento em 24/09/2019, no valor de R$498,69(quatrocentos e 

noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) e com vencimento em 

10/10/2019, no valor de R$140,94(cento e quarenta reais e noventa e 

quatro centavos) do órgão de restrição ao crédito (SERASA), devendo a 

Secretaria Judiciária promover a exclusão das negativações diretamente 

pelo sistema SERASAJUD. B) DETERMINO o restabelecimento do serviço 

de energia elétrica do medidor n°00002347935 e do medidor 

n°00002333948, localizado na rua Arlindo Cornélio, n°410, Bairro Parque 

Eldorado, Primavera do Leste/MT, em nome da parte requerente IVONETE 

MARIA PERON, no prazo de 05(cinco) horas, sob pena de multa única que 

fixo em R$ 3.000,00(três mil reais). CONDICIONO O DEFERIMENTO DA 

TUTELA JURISDICIONAL MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AOS 

MESES QUE NÃO FORAM ADIMPLIDOS COM VENCIMENTO EM 26/08/2019 

e 10/10/2019, CUJA MÉDIA DEVERÁ TER COMO BASE OS ÚLTIMOS 

06(SEIS) MESES SUPOSTAMENTE REGULAR, OU SEJA, NOVEMBRO E 

DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, 

DEVENDO TRAZER O HISTÓRICO DE CONSUMO DE NOVEMBRO E 

DEZEMBRO DE 2018 PERTENCENTES AO IMÓVEL 410-A. 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. 

Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação, no 

sentido de citar/intimar no endereço da reclamada Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, na cidade de Primavera do Leste/MT, após a 

consignação em juízo da média dos últimos 06(seis) meses. Primavera do 

Leste-MT, 02 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004491-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA STEFANELLO CANZIAN THOMAZI (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: 

1004491-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA STEFANELLO 

CANZIAN THOMAZI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de cumprimento de 

sentença em que devidamente intimado o Estado de Mato Grosso não 

apresentou impugnação. Por esta razão, HOMOLOGO o cálculo/valor 

apresentado de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), a título de 

honorários sucumbenciais. Solicite-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a apuração do valor líquido 

devido, juntamente com a distinção da atualização monetária, juros e 

deduções tributárias, nos termos do artigo 3º do Provimento nº 

11/2017-CM, instruindo-se o expediente com as peças exigidas naquele 

Provimento. Enquadrando-se o débito como RPV (art. 13, § 2º, da Lei 

12.153/2009 c/c art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), expeça-se ofício 

requisitório diretamente ao ente público citado, para pagamento do valor 

indicado por aquele Departamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

cabendo à Fazenda Pública emitir e recolher as guias de tributação, assim 

como comprovar todos os pagamentos nos autos. O ofício requisitório 

deverá obedecer ao modelo constante do Provimento nº 11/2017-CM, bem 

como ser instruído com as peças lá apontadas. Comprovado o pagamento 

no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, 

solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de sequestro do 

numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 e o 

Provimento nº 11/2017-CM. Em que se pese o Provimento nº 6/2020 – CM 

de 12 de fevereiro de 2020 que determinou, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV”s originárias das Varas e Juizados das 

Comarcas do Estado onde tramitam os processos da Fazenda Pública por 

meio do Sistema SRP, entendo que ainda está sendo questionada a 

viabilidade de realização dos cálculos, bem como instituídos os 

procedimentos para dar efetividade ao provimento, razão pela qual deixo 

de determinar que a Secretaria deste Juizado proceda aos cálculos. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e 

registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 2 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDAURA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003217-76.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LINDAURA 

RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da prescrição Alega o requerido que 

a pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador 

da presente ação ocorreu em 2015, tendo a ação sido proposta somente 

após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código 

Civil. Entretanto, em que pese a alegação da parte requerida, a pretensão 

autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo 

que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, 

conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Rejeito, pois, a 

preliminar em epígrafe. Mérito A parte autora MARIA LINDAURA 

RODRIGUES DE SOUZA alega que foram realizados descontos do seu 

recebimento de aposentadoria, referente a dois empréstimos consignados 

que alega serem indevidos por se tratar de fraude, pois não há relação 

contratual entre as partes. A requerida, no mérito, contesta a parte autora 

asseverando que os descontos são devidos, tendo em vista a 

contratação do empréstimo consignado por meio do cartão de crédito. Foi 

acostado nos ID’s 23897582 23897577, 23897583 23897587 e 23897588 

contrato devidamente assinado pela parte autora com cópia do documento 

pessoal da parte autora, bem como a juntada da comprovação do TED 

para a conta corrente em nome da parte autora, dessa forma a requerida 

ao descontar os valores do cartão age no seu exercício regular do direito. 

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que desconhece a assinatura acostada no contrato, mas sequer pleiteou 

pela necessidade da realização de perícia grafotécnica, entretanto, 

constato que há cópia do documento pessoal da parte autora. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO, o que comprova a contratação dos descontos, ora 

questionado, pois a cédula de crédito foi devidamente assinada e possui 
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cópia do documento pessoal da parte requerente, bem como há 

comprovação de TED realizado na conta de titularidade da parte autora. 

Ademais, impugnado tal fato, caberia à parte Requerente trazer os 

extratos da sua conta, nas datas da transferência para comprovar que 

não recebeu os valores do empréstimo. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. 

Isento de custas, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se, com baixa. Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006933-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA RODRIGUES DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1006933-48.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: JUCELIA RODRIGUES DE 

LIMA PARTE RÉ: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança de encargos proveniente de contrato de locação. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. Verifica-se que a parte exequente foi devidamente intimada 

para manifestar-se após o retorno da citação inválida (ID Num. Num. 

22337887 - Pág. 1), porém mantém-se inerte desde 16/08/2019. Assim, 

denota-se a ausência de interesse da parte exequente em dar 

continuidade à presente demanda, já que está a mais de trinta dias sem 

apresentar manifestação nos autos. Ante o exposto, opino pela extinção 

do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007612-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1007612-48.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA PARTE RÉ: HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELI - ME SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de encargos 

proveniente de contrato de locação. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Verifica-se 

que a parte exequente foi devidamente intimada para manifestar-se após o 

retorno da citação inválida (ID 19932209 - Pág. 1), porém mantém-se inerte 

desde 08/05/2019. Assim, denota-se a ausência de interesse da parte 

exequente em dar continuidade à presente demanda, já que está a mais de 

trinta dias sem apresentar manifestação nos autos. Ante o exposto, opino 

pela extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 

485, III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007520-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO COLLIONI SOUSA FERRAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007520-70.2018.8.11.0037. INTERESSADO: DANILO COLLIONI SOUSA 

FERRAZ REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da falta de interesse Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte requerente 

DANILO COLLIONI SOUSA FERRAZ que ingressou na instituição de ensino 

ré no primeiro semestre do ano de 2010, vinculado ao curso de Farmácia, 

tendo, inicialmente a bolsa no percentual de 25% e que no primeiro 

semestre de 2011 providenciou sua transferência para a unidade Unic da 

cidade de São José dos Quatro Marcos, quando fora beneficiado por 

bolsa no percentual de 50% concedido pelo PROUNI. Afirma que já no 

primeiro semestre de 2012, foi beneficiado também pela bolsa no 

percentual de 50% pelo FIES, até o final do curso, o que totalizou o 

percentual de bolsa em 100%. Sustenta que no primeiro semestre de 2014 

(9º Semestre), o autor foi surpreendido pelo débito no valor de 

R$3.092,24(três mil, noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), pelo 

suposto inadimplemento dos meses de fevereiro a junho do mesmo ano e 

que adimpliu o referido débito, pois temia pela possibilidade de ser 

prejudicado naquele semestre. Aduz que o vinculo contratual de 

prestação de serviços educacionais foi finalizado no segundo semestre 

de 2014, conforme diploma expedido no período, todavia, em outubro de 

2018, foi impedido de adquirir crédito em determinado estabelecimento 

comercial em virtude da negativação em seu nome no valor de 

R$3.092,24(três mil, noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), com 

vencimento em 05/2015, vinculado ao contrato n°16609048 e contrato 

n°16609049. Afirma por fim que tentou resolver o impasse 

administrativamente com a instituição e ensino, no entanto, não obtivera 

êxito, pois até o momento não houve a exclusão da negativação. O 

requerido contesta, sustentando que “Resumindo, está claramente 

demonstrado que o FIES iria cobrir 50% sobre os encargos educacionais 

cobrados do aluno por parte da Instituição ré, ou seja, a Instituição cobra 

do aluno somente 50% do valor da mensalidade em virtude do requerente 

já possuir uma bolsa de 50% sobre o valor da mensalidade para o curso 

escolhido, bolsa essa que foi concedida pelo PROUNI e que em nada foi 

alterada, e o FIES por sua vez, garante 50% sobre os 50% restante. 

Diante disso, resta uma diferença que é dever do aluno adimplir. Sendo 

assim, o FIES financia a semestralidade do aluno que tem a obrigação de 

informar o valor pago com todos os descontos, conforme portaria acima 

mencionada. Ocorre, Excelência, que o autor não informou o desconto que 

é dado pela instituição e pleiteou o financiamento de 50% sobre o valor 

que o mesmo efetivamente não paga, uma vez que o requerente só paga 

50% do valor da semestralidade, em virtude da bolsa que o PROUNI lhe 

oferece de 50%. Em outras palavras, o valor da mensalidade do curso de 

Farmácia em 2014/1 e 2014/02 é de R$ 1.546,12 para qualquer aluno que 

não tivesse qualquer outro desconto, somente o desconto da 

pontualidade, e esse foi o valor que a requerente informou ao FIES sem o 
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desconto, e no valor com desconto, foi informado corretamente que o 

autor pagava, o valor com desconto da bolsa de 50% dada pela IES, 

restando o valor financiado de metade da mensalidade ou seja, o valor 

com desconto é de R$ 773,06, corretamente informado nos aditamentos, 

tanto que o valor informado foi de R$ 773,06, que é o valor da 

mensalidade, descontado o percentual de 50% referente à bolsa 

concedida pela IES, sendo assim, deste valor de R$ 773,06, o FIES 

financia 50%, o que equivale a R$ 386,53, restando os 50% do valor 

informado com o desconto a ser pago pelo estudante, conforme DRM 

anexo e abaixo”. sic A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o 

reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Registra-se que os documentos 

apresentados pela requerida não possuem assinatura da parte autora, em 

especial os aditamentos do FIES. Ademais, a parte autora apresenta 

contrato em que consta que a bolsa de 50% do FIES é em relação ao valor 

total do semestre e não como alegado pela requerida. Por fim, os débitos 

objetos das restrições possuem vencimento em 11/05/2015, todavia, o 

autor concluiu o curso no segundo semestre de 2014, bem como os 

débitos alegados pela requerida são do ano mencionado, portanto, não 

comprovando a requerida a origem dos débitos discutidos na lide. 

Portanto, indevida as restrições em nome da parte autora. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, não comprovou a origem do débito, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível os débitos 

mencionados na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante 

a título de danos morais a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (05/04/2019) por se tratar de 

ilícito contratual e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante 

dos cadastros de restrição ao crédito. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DE 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA LUIZA SORESINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000724-29.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HERIKA LUIZA SORESINA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte requerente HERIKA LUIZA SORESINA que em 

10/04/2018 foi surpreendida com a notícia de que seu nome estava 

inscrito no cadastro de inadimplentes, concernente a débitos junto a 

empresa requerida, todavia, desconhece os referidos débitos, uma vez 

que solicitou o cancelamento da matrícula por motivo de mudança, 

conforme protocolo sob o n.º 31238193, datado de 26/02/2018, referente 

ao período compreendido no extrato financeiro. O requerido contesta, 

sustentando que “Excelência, A Requerente ingressou na IES, para cursar 

Psicologia no ano de 2018, com início das aulas no 1º semestre, onde 

assinaram o Contrato de Prestação de Serviços, em 2.01.2018, em anexo. 

No Contrato de Prestação de Serviços, devidamente assinado, informava 

que o valor da mensalidade era de R$ 1.450,67(um mil quatrocentos e 

cinquenta reais e sessenta e sete centavos), conforme destaque abaixo: 

Saliente-se que a mensalidade no valor de R$ 1.450,67(um mil 

quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) é para os 

alunos que pagam em dia as mensalidades. E mesmo assim, com a 

aplicação do desconto, o Requerente alegou não ter condições de pagar, 

e então a IES Requerida, com o intuito de ajudar o Requerente a realizar o 

sonho de concluir um curso superior, lhe propôs o seguinte: para 

amenizar as mensalidades momentaneamente, caso fosse de seu 

interesse, o Requerente poderia contratar o PEP30, que é um programa 

interno da IES, aos alunos já matriculados, onde o aluno parcela a metade 

da mensalidade escolar enquanto frequenta o curso, e após a sua 

formatura, ele inicia o pagamento dos 70% que foram financiados, 

conforma o próprio autor alega em sua inicial Em destaque a clausula que 

prevê a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais 

durante a vigência do curso, automaticamente perde o desconto de ‘bolsa 

incentivo’, ou seja, a mensalidade retroage ao valor inicial e as parcelas 

vencem automaticamente, após 30 dias do pedido de cancelamento: E não 

cessou por aí as tentativas de ‘ajudar’ o Requerente a concluir um curso 

superior! A alegação da autora que solicitou cancelamento de sua 

matricula na data de 26/02/2018, não é verdade pois na data de 

14/03/2019, a autora firmou um contrato aditivo junto com a RÉ, vejamos 

abaixo: Excelência este contrato aditivo demonstra que a Requerente 

ainda buscou juntou a IES, querendo ‘jogar’ as mensalidades dos meses 

01, 02 e 03 de 2019 para o final do curso, e neste sentido, o Requerente 

assinou um aditivo ao contrato (em anexo), onde previa que aos alunos 

que se matriculassem em 2019, poderiam ‘empurrar’ as mensalidades 01, 

02 e 03 para o 1º e 2º mês após a conclusão do curso, E COMO NÃO 

HOUVE A CONCLUSÃO, A FACULDADE O COBROU AS MENSALIDADES 

EM ABERTO – QUE FOI O TITULO NEGATIVADO, e portanto, uma completa 

falta de senso do Requerente em manejar a presente ‘aventura jurídica’. 

Vejamos o destaque do aditivo, devidamente assinado pela a autora”. sic 
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A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Registra-se que a cláusula 5ª em que a requerida justifica a 

existência de saldo remanescente não consta no contrato apresentado na 

inicial. Ademais, os débitos objetos das restrições possuem como 

vencimentos os meses de abril a setembro/2018 e a requerida sustenta 

que a autora aditou novo contrato em março/2019 não quitando as 

mensalidades dos meses de janeiro a março/2019, todavia, os débitos não 

condizem com os das restrições. Por fim, as restrições foram inseridas em 

2018, também não prosperando as alegações da requerida. Portanto, 

indevida as restrições em nome da parte autora. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, não comprovou a origem do débito, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: a) declarar indevidos os débitos 

mencionados na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante 

a título de danos morais a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (18/03/2019) por se tratar de 

ilícito contratual e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante 

dos cadastros de restrição ao crédito. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DE 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR SIDNEI APPELT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1001974-97.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: ADAIR SIDNEI APPELT 

PARTE RÉ: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SENTENÇA Trata-se de ação 

monitória. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. Verifica-se que a parte exequente foi 

devidamente intimada para manifestar-se após o retorno da citação 

inválida (ID Num. 24761851 - Pág. 1), porém manteve-se inerte. Assim, 

denota-se a ausência de interesse da parte exequente em dar 

continuidade à presente demanda, já que está a mais de trinta dias sem 

apresentar manifestação nos autos. Ante o exposto, opino pela extinção 

do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004062-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1004062-11.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Jander da 

Silva Matos Partes Reclamadas: UNIC Educacional LTDA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A parte Reclamada alega 

preliminarmente que a parte Requerente já ingressou com outra demanda 

sobre a mesma matéria “junto à Justiça Federal de Cuiabá no Juizado 

Especial Federal – 6ª Vara, com os mesmos patronos, Ação de Rito 

Ordinário com Pedido de Tutela de Urgência de natureza liminar que foi 

distribuída sob o nº 0004873-15.2018.4.01.3600.” Naquela demanda 

restou assim decidido, ID 25514458: “Diante o exposto, com fundamento 

no art. 51, III, da Lei nº 9.099, de 1995, e nos arts. 485, IV, e 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) DECLARO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, em relação aos pedidos formulados contra instituição 

de ensino para assegurar matrícula, para declarar a nulidade de acordo de 

pagamento de parcelas de mensalidades em atraso e para restituir valores 

cobrados indevidamente; b) JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do 

mérito, em relação aos pedidos formulados contra o agente operador do 

FIES para assegurar a incidência do percentual do financiamento (50%) 

sobre a integralidade dos encargos educacionais. Sem condenação ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei nº 9.099, de 1995. Registre-se e intimem-se. CUIABÁ (MT), 02 de maio 

de 2019”. Como se vê a referida sentença julgou uma parte do pedido da 

parte Requerente, reprisado nesta demanda, quanto ao financiamento total 

do valor remanescente após o desconto. Em atenta análise, tal pedido já 

alcançou a coisa julgada, assim, não há como acolher nesta lide a análise 

do pedido acerca da cobrança da metade que compete à parte 

Requerente efetuar o pagamento. Por estes motivos reconheço a coisa 

julgada, em virtude do sentença proferida no processo n.º 
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0004873-15.2018.4.01.3600, razão pela qual, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido quanto a cobrança de 50% do valor 

remanescente, após a concessão da Bolsa, com lastro legal no disposto 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Do mérito A parte 

requerente relata que cursa a faculdade de Direito junto a parte Requerida 

na instituição de ensino por meio do Financiamento Estudantil (FIES), qual 

cobria 50% de sua mensalidade, sendo os outros 50% quitados por uma 

bolsa de estudos. Aduz que no ano de 2018 o FIES passou a cobrir 

apenas a 50% do saldo remanescente, restando um saldo para a parte 

Requerente quitar. Afirma também que quando adentrou no 5º semestre 

foi cobrado o valor de R$ 2.097,03 a mais de seu Financiamento Estudantil. 

Assim, requer a declaração de inexistência dos débitos, a restituição do 

valor pago a maior e indenização por danos morais. A parte requerida 

contesta a parte Requerente alegando que as cobranças são devidas, 

que a decisão quanto a possibilidade de financiamento do saldo 

remanescente depois da bolsa é do FIES, não possuindo nenhuma relação 

quanto a política de financiamento. Afirma que a cobrança do valor de R$ 

2.097,03, decorreu do fato da parte Requerente não possuir verbas para 

quitar a sua quota parte de 50% do saldo remanescente depois da Bolsa, 

motivo pelo qual tal montante foi financiado no Aditamento do 5º Semestre, 

a pedido da parte Requerente. Por estes fatos afirma que inexiste ato 

ilícito, bem como dever de indenizar, requerendo a improcedência dos 

pedidos iniciais. Por fim, requer a condenação da parte Requerente no 

pagamento de todos os valores em aberto. A parte Requerente 

apresentou impugnação rechaçando os argumentos apresentados na 

contestação e reiterando os pedidos iniciais. No contexto dos autos, é 

importante frisar que a possibilidade de se aplicar apenas 50% do FIES, do 

saldo remanescente depois da bolsa, já se encontra solvido pela sentença 

da Justiça Federal de ID 25514458. Assim, resta analisar neste feito, 

apenas a questão da cobrança do valor de R$ 2.097,03, adicionado ao 

aditamento do contrato de FIES da parte Requerente, quando este iniciou o 

seu 5º semestre. Como se verifica a parte Requerida afirmou que o 

referido montante, decorreu da diferença dos 50% da mensalidade não 

financiada, que seria de responsabilidade da parte Requerente. Por outra 

via a parte Requerente, manteve o seu pedido de nulidade da referida 

cobrança, contudo como dito tal pleito já restou solvido na sentença do 

processo que tramitou na Justiça Federal. Desta feita, caberia a parte 

Requerente, comprovar que adimpliu com a diferença relativo aos 50% de 

sua quota de pagamento da mensalidade. Como a parte Requerente deixou 

de produzir prova que lhe competia, não resta dúvida que inexiste ato 

ilícito. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já 

que meras alegações são insuficientes à produção de provas. A parte 

Requerida requer ao final de sua defesa, a condenação da parte 

Requerente para pagamento do débito oriundo da relação contratual, 

todavia deixa de apresentar qual o valor do pedido contraposto, 

limitando-se a pedir genericamente a condenação para a importância 

relativa ao inadimplemento das obrigações do contrato. Cabe a parte que 

pleiteia apontar o valor que entende como devido (art. 14, §1º, inciso III, da 

Lei 9.099/95), desta feita como não o fez, não é possível reconhecer o 

pedido contraposto, visto que este é ilíquido. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia 

grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. De igual forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, conforme 

fundamentos acima expostos. Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema Projudi. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe 

Monteiro Coelho 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. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO GARCIA VALENTIN (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000863-78.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Guilherme 

Carvalho de Barcellos Parte Reclamada: Antônio Garcia Valentin Parte 

Reclamada: BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e Investimento 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. - Da ilegitimidade ativa A parte 

Requerente pleiteia indenização por danos materiais sofridos em 

decorrência das partes Requeridas não terem pago o financiamento do 

veículo, razão pela qual o negócio foi desfeito. Analisando os documentos 

da inicial constato que o CRLV de ID 18180851 está em nome de PAULO 

CÉSAR ALVEZ TROY, pessoa estranha a presente demanda. Embora a 

parte Requerente possua uma procuração pública concedida pelo Sr. 

Paulo César, ID 18180843, lhe concedendo a possibilidade de vender o 

veículo, tal documento possui exclusivamente poderes perante ao 

DETRAN/MT. Assim, resta claro que embora a parte Requerente possua a 

procuração, este não pode demandar sem a presença do legítimo 

proprietário, uma vez que a procuração é exclusiva para atuação junto ao 

órgão administrativo, inexistindo permissão para demandar em nome de 

terceiro junto à Justiça. Registro, assim a ilegitimidade ativa da parte 

Requerente para figurar no polo ativo da demanda sem a presença do 

proprietário do veículo, visto que não pode esta pleitear e receber direito 

alheio, nos termos do art. 18 do CPC. Pelo exposto, reconheço a 

ilegitimidade ativa da parte Requerente, pelo que JULGO EXTINTO a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho 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. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003454-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UEVERTON DOS SANTOS RIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Número do Processo: 1003454-13.2019.8.11.0037 Parte Requerente: 

Ueverton dos Santos Rizzi Parte Requerida: Águas de Primavera S.A. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes no dia 

07.10.2019 (ID 24708728), nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes 

JULGO EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 
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Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004900-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS EBERLE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1004900-51.2019.8.11.0037 Reclamante: Raquel Martins 

Eberle Reclamada: Fancar Distribuidora de Veículos LTDA – EPP Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que adquiriu 

um veículo junto a parte Requerida e que este passou a dar problemas a 

partir de 3 (três) meses de uso. Afirma que este ainda teve uma pane 

elétrica em 22.11.2017, fazendo com que tivesse que acionar o guincho. 

Assim, inexistindo outra saída, teve que vender o seu veículo e adquirir 

outro de menor valor. Alega tentou solucionar o fato administrativamente, 

contudo não logrou êxito. Assim pleiteia a declaração de inexistência do 

débito e indenização a título de dano moral. A parte requerida contesta a 

parte Requerente alegando que inexistia qualquer problema no veículo e 

que os defeitos que eventualmente apareceram foram sanados a tempo e 

modo necessário. Aduz que o veículo da parte Requerente possuía bom 

valor de mercado, tanto que foi pego no negócio para aquisição do novo 

veículo, por um valor expressivo e que a troca do veículo se deu apenas 

02 anos depois da aquisição. Afirma que não houve nenhum prejuízo a 

parte Requerente. Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado. Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação rebatendo a 

contestação e reiterando o pedido de danos morais. No contexto dos 

autos, verifico que embora a parte Requerente alegue que o seu veículo 

tenha apresentado diversos defeitos a partir de três meses de uso esta 

não trouxe nenhum documento que comprovasse tal narrativa. O manual 

de serviços narrado na inicial de ID 2277075, nada mais é que o registro 

da revisão do veículo que é feita a cada 10 mil quilômetros, tendo a parte 

Requerente atingido tal quilometragem em 13.03.2017 e mais 10 mil km em 

21.12.2017. Tais revisões foram realizadas na concessionária, contudo 

não foi trazida qualquer ordem de serviço que demonstrasse que houve 

reclamação sobre quaisquer defeitos no veículo. Em sequência a parte 

Requerente afirma que o veículo sofreu pane elétrica em 22.11.2017, 

conforme relatório do guincho de ID 22770773, entretanto esta não trouxe 

nenhum documento de oficina no qual ateste que o veículo teve 

efetivamente esta pane e que foi necessário gastar para efetivar o 

conserto, ou que tal problema tenha voltado a ocorrer depois de 

consertado. Pelos documentos dos autos denoto que não há nos autos a 

comprovação de que realmente o veículo FORD Ecosport adquirido pela 

parte Requerente junto a parte Requerida tenha apresentado problema, ou 

que eventuais problemas não foram sanados. Friso ainda que a parte 

Requerente pleiteia audiência de instrução para sua oitiva, contudo tal fato 

é incabível, não podendo a parte pleitear o seu próprio depoimento. Assim, 

inexistindo qualquer comprovação de que a parte Requerente tenha 

sofrido qualquer abalo a sua honra ou que o problema tenha efetivamente 

ocorrido, inexiste a comprovação do ato ilícito capaz de ensejar danos 

morais. Deste modo entendo que a parte Requerente deixou de produzir 

prova que lhe competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, 

não resta dúvida que inexiste ato ilícito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Após o trânsito em julgado REMETA-SE ao ARQUIVO, 

com as baixas. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho 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. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004013-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RENATA DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004013-67.2019.8.11.0037 Reclamante: Joelma Renata da 

Silva Lemes Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que, no início de 2018, iniciou o 

curso de ciências contábeis junto à Reclamada, no entanto, sem assinar 

nenhum contrato. A Autora relatou que, enquanto buscava um 

financiamento estudantil que lhe permitisse pagar os estudos 

integralmente, a Reclamada lhe enviou, via SMS, uma bolsa desconto de 

63%. A Postulante informou que, com o referido desconto, diligenciou até 

a Reclamada com seu esposo (Fernando) para fins de assinar o contrato, 

contudo, o referido documento apresentou valores incorretos e ainda, 

segundo o atendente “Felipe Augusto”, assim que o sistema fosse 

implantado os valores/descontos seriam inseridos. A Demandante relatou 

que nunca foi beneficiada pelo real desconto, bem como, que vem 

sofrendo inúmeros transtornos durante os semestres cursados 

(impossibilidade de realização de provas ou apenas por meio de 

autorização; ausência de nome na lista de chamadas; impossibilidade de 

passar na catraca, etc.) e ainda, que se encontra sem adimplir as 

mensalidades por culpa exclusiva da instituição. A Autora relatou que, no 

início de 2019, lhe foi ofertado informalmente pelo Sr. “Felipe Augusto” uma 

bolsa de 70% com validade para todo o curso, todavia, tal benefício não 

foi aplicado e ainda, que vem recebendo a cobrança de valores que 

desconhece a origem. A Postulante relatou que, no final do 3º semestre, 

foi privada de realizar uma prova, pois, seu cadastro constava como 

“desistente”, bem como, que na tentativa de solucionar a questão 

administrativamente, compareceu a Ré na data de 01/07/2019 e, na 

ocasião, constatou que seu extrato financeiro computou o adimplemento 

das mensalidades dos meses 01 e 02/2019, mesmo não tendo sido 

realizado nenhum pagamento. A Autora destacou que, na mesma data de 

01/07/2019, não só procurou o atendente Felipe Augusto, como também, 

gravou toda a conversa, a qual corrobora que a mesma detém a bolsa 

desconto de 70%, dentre outros percalços acadêmicos que teve de 

vivenciar. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada 

reconheceu que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços 

educacionais (referente ao curso de “Ciências Contábeis”) na data de 

21/03/2018, bem como, que apesar de estar especificado o valor da 

mensalidade para o ano letivo (R$ 708,00), a Reclamante não efetuou o 

pagamento das mensalidades de 2018/01, motivo pelo qual, seu status 

perante o sistema da instituição ficou como desistente. A Reclamada 

relatou ter sido procurada pela Postulante, bem como, que foi ofertado à 

aluna uma bolsa de 70%, desde que fosse regularizada a situação 

financeira até 2019/01. A instituição Ré destacou que a única responsável 

pelo não lançamento da bolsa foi a própria Reclamante, pois, mesmo 

informada sobre a necessidade de regularizar as pendências, esta 

quedou-se silente, motivo pelo qual, entende que não pode ser 

responsabilizada. A Reclamada defendeu que não ter incorrido na prática 

de ato ilícito, bem como, que não foram apresentadas provas do dano 
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suportado pela Autora, motivo pelo qual, entende que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, convém 

alvitrar à Reclamante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, 

VIII, do CDC) não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe 

eximir da obrigação de apresentar em juízo provas mínimas acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão formulado na inicial. 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: 

“Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o 

acervo probatório protocolado nos autos, tenho que o direito não milita em 

favor das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha ventilado na 

exordial que chegou a receber, via SMS, uma “bolsa desconto” de 63% 

(sessenta e três por cento), o fato é que a referida mensagem não foi 

colacionada aos autos, motivo pelo qual, entendo que a tese inicial não 

detém verossimilhança. Ademais, extrai-se do instrumento contratual 

anexado à inicial que, ao formalizar o vínculo com a instituição de ensino 

Ré na data de 21/03/2018, a Reclamante detinha prévio e pleno 

conhecimento acerca do valor que seria cobrado a título de mensalidade 

do seu curso (Ciências Contábeis) durante todo o ano, o qual, com a 

dedução do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) concedido pela 

Reclamada, era representado pela importância de R$ 708,00 (setecentos e 

oito reais). A meu ver, a ausência da prova (mensagem SMS) alhures 

mencionada, concatenada à expressa adesão da Reclamante ao 

instrumento contratual (pois, se realmente houvesse alguma divergência 

nos valores que lhe seriam cobrados, certamente o contrato não seria 

assinado), compromete totalmente o alicerce da petição inicial. Não 

obstante todos os percalços enfrentados pela Reclamante (necessidade 

de autorização para a realização de provas, ausência do nome na lista de 

chamadas, impossibilidade de acesso ao portal do aluno a partir do 2º 

semestre/2018, dentre outros), os quais se encontram parcialmente 

demonstrados por meio dos documentos que instruíram a inicial (e-mails e 

arquivo de áudio), tenho absoluta convicção de que todo o ocorrido foi 

ocasionado por culpa exclusiva da própria consumidora, pois, a mesma 

quedou-se inerte em promover o pagamento das mensalidades à 

instituição de ensino. Reza o artigo 14, § 3º, II, do Código do Consumidor 

que: “Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.”. (Destaquei). In casu, oportuno registrar que a própria 

Reclamante reconheceu a sua situação de inadimplência, tanto é que, 

reitero, a petição inicial não foi instruída com nenhum comprovante de 

pagamento das mensalidades devidas à Reclamada. Logo, não tendo a 

consumidora se dignado em adimplir os valores devidos à Reclamada 

(mesmo gozando do benefício de 25% de desconto em suas 

mensalidades, conforme pode ser facilmente constatado no contrato 

outrora firmado entre as partes), o que, obviamente, compreende o valor 

correspondente à sua rematrícula, entendo que a ausência de nome na 

lista de chamadas ou a impossibilidade de serem realizadas as provas 

regulares são consequências um tanto lógicas do seu inadimplemento. No 

que concerne à alegada bolsa (desconto) de 70% (setenta por cento) 

mencionado na exordial, o qual a Reclamante sequer soube precisar 

quando lhe teria sido ofertada, registra-se que a Reclamada reconheceu 

em sua defesa que realmente chegou a oferta-lo à acadêmica, todavia, 

desde que a situação financeira fosse regularizada até 2019/01. Entendo 

que as considerações acima mencionadas possuem verossimilhança, 

pois, extrai-se do arquivo de áudio anexo à inicial que (a partir de 

12min10s), segundo o atendente da instituição (ao prestar 

esclarecimentos acerca do extrato financeiro postulado pela Autora), 

como a situação da Reclamante se trata de um processo de “bolsa” (ou 

seja, um auxílio interno institucional), bem como, tendo em vista que a 

matrícula da mesma se encontrava como “desistente” (devido à ausência 

de impulsionamento financeiro), nenhum trâmite de agregação de bolsa (ou 

seja, de descontos) iria aparecer no sistema da IES. Portanto, reitero que, 

não tendo sido adimplidas nenhuma das mensalidades devidos à 

Reclamada, até mesmo para possibilitar o cômputo no expressivo 

desconto (70%) que, posteriormente, foi ofertado à acadêmica, ainda 

assim a Reclamante se manteve silente, tenho que não há como ser 

imputada a prática de qualquer ato ilícito à Reclamada. Outrossim, no que 

concerne às cobranças questionadas pela Demandante, entendo que as 

mesmas são apenas consequências de seu consciente inadimplemento, 

pois, correspondem ao exercício regular do direito de credora da 

instituição de ensino (artigo 188, I, do Código Civil). Por mero amor ao 

debate, apesar de a Reclamante ter anexado em sua impugnação novos 

documentos (arquivo de áudio e conversas de WhatsApp) no intuito de 

fortalecer a tese inicial, entendo que melhor sorte não assiste à sua 

pretensão, pois, o fato é que não foi apresentado nestes autos nenhuma 

prova minimamente idônea de que a bolsa desconto de 63% (sessenta e 

três por cento) realmente chegou a lhe ser ofertada e ainda, o contrato 

assinado pela Autora demonstra que a mesma conservava pleno 

conhecimento sobre os valores que haveria de adimplir a título de 

mensalidades. Por derradeiro, considerando que a Reclamante não obteve 

sucesso em apresentar provas acerca dos fatos constitutivos do seu 

direito (artigo 373, I, do CPC/2015), entendo que outro caminho não há a 

ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente os pedidos 

inaugurais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 

18 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010918-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VENA VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ML-EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARTINS OAB - SP157175 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010918-71.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: VENA VEICULOS LTDA - ME 

EXECUTADO: ML-EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP 

Vistos, Verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme termo de acordo juntado nos autos (id. n°29478308). Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 
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HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Considerando que o termo de acordo não deliberou acerca da 

penhora no valor de R$165,69(cento e sessenta e cinco reais e sessenta 

e nove centavos), conforme ordem de bloqueio (id. n°24800423), 

manifestem-se as partes demandantes, no prazo de 05(cinco) dias. 

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001939-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RENE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001939-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: RENE ALMEIDA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 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. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TUTELA DE 

URGÊNCIA, para tratamento de saúde por meio de internação compulsória, 

alegando ser o requerido dependente químico, resultando em situação de 

risco para si e terceiros. A tutela de urgência foi deferida em Id 12519398. 

O Município requerido alega cumprimento da medida liminar disponibilizando 

vaga para o requerido RENE ALMEIDA SILVA, na Clínica de recuperação 

Liberdade – Centro de Tratamento para Dependência Química, no Município 

de Várzea Grande. O Estado de Mato Grosso se defende alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, que seja julgado totalmente 

improcedente o pedido da parte autora. É o breve relato. Decido. A parte 

autora requereu a internação do reclamado para tratamento de 

dependência química, com base nos documentos juntados na exordial, na 

qual indicou a necessidade de internação em comunidade terapêutica. Não 

há que se falar em perda superveniente do objeto pelo cumprimento da 

decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a 

atuação jurisdicional para a internação do paciente. A seguir, transcrevo 

precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em 

perda do objeto da demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a 

internação do paciente em razão do comando judicial antecipatório 

proferido. Necessária à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, 

do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e 

Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de 

responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser 

realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu 

direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame 

Necessário 152497/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À 

guisa do arcabouço constitucional, a internação compulsória consiste em 

modalidade de internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo 

com o artigo 6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, 

está indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, 

sendo dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o 

paciente necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). 

Destarte, diante da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é 

cabível a condenação do Poder Público, conforme precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, 

municipal, estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. 

(AI 121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Grifei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica em 

violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente 

no cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Grifei Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa de RENE 

ALMEIDA SILVA, consistente em internação compulsória em clínica 

especializada para tratamento de dependente químico, seja na rede 

pública ou privada, bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico, 

ratificando a tutela de urgência deferida. CONSIGNO QUE NÃO HÁ PEDIDO 

NOS AUTOS ACERCA DE EVENTUAL PAGAMENTO DA CLÍNICA EM QUE O 

REQUERIDO FOI INTERNADO, PRESSUPONDO-SE QUE FOI QUITADA A 

INTERNAÇÃO. NO ENTANTO, FICA ASSEGURADO À CLÍNICA 

ESPECIALIZADA, DESDE QUE TRAGA AOS AUTOS NOTA FISCAL E 

DOCUMENTOS PERTINENTES, O PEDIDO DE BLOQUEIO SE COMPROVADO 

O INADIMPLEMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em 

julgado, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 2 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004685-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN SOUZA GOMES (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

1004685-12.2018.8.11.0037. RECORRENTE: DORIVAN SOUZA GOMES 

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 
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impugnante alega, preliminarmente, que os juros moratórios na 

porcentagem de 1% não poderiam ser aplicados à fazenda pública, mas 

tão somente os juros no patamar de 0,5%, consoante preceitua a Lei 

11.960 de 29 de junho de 2009. No mérito, o executado afirma que, a partir 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 

2014, a Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a 

Magistratura e o Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais 

receber honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar arguida 

de que a Defensoria Pública utilizou em seus cálculos a porcentagem de 

1% de juros moratórios, entendo que a alegação deve ser afastada, posto 

que na petição de cumprimento, a Defensoria apresentou em seus 

cálculos a utilização de juros de 0,5%, conforme entende devido o 

Município. Quanto ao mérito, consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$1.010,00 

(hum mil e dez reais), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE 

ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 2 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007282-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007282-51.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MEDIANEIRA COMERCIO DE 

FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: MADEIREIRA 

PRIMAVERA LTDA EPP - ME Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre MEDIANEIRA 

COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP e MADEIREIRA 

PRIMAVERA LTDA ME, noticiado nos autos em ID. n°20711604. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição 

de alvará, uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante 

fornecimento de materiais para a parte reclamante. Publicado e registrado 

no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 2 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006295-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

JOELIO ROSA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME BENEVIDES CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006295-15.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOELIO ROSA DE MORAES, 

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS EXECUTADO: JAYME BENEVIDES 

CORREIA Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre EDCRISTIA PAIVA DOS 

SANTOS, JOÉLIO ROSA DE MORAES E JAYME BENEVIDES CORREIA, 

noticiado nos autos em ID. n°25409608. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê o pagamento da importância de R$ 1.700,00 (um mil e 

setecentos reais) em 3 (três) parcelas, sendo uma de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) e duas parcelas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), não 

sendo previsto o depósito judicial dos montantes. Publicado e registrado 

no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 2 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006662-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT20846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006662-05.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

RAFAEL RAMOS DA SILVA E LOJAS AVENIDA S/A, noticiado nos autos 
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em ID. n°29717413. Em consequência, julgo extinto o presente processo 

em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o 

pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

valor quitado em parcela única, através de depósito bancário na conta do 

advogado do reclamante. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 2 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006550-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA VIRGINIA ANDRADE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006550-36.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HERMANN & HERMMAN LTDA 

- ME REQUERIDO: CATIA VIRGINIA ANDRADE - ME Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado 

entre HERMANN & HERMMAN LTDA – ME e CATIA VIRGINIA ANDRADE - 

ME, noticiado nos autos em ID. n°29541863. Em consequência, julgo extinto 

o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê a quitação mediante depósito na conta da procuradora da 

parte reclamante. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 2 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005502-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA ROSSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005502-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SILVIA REGINA ROSSINI 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte promovente não compareceu à audiência de conciliação 

realizada no dia 18/02/2020 às 13h e 20 min (termo de audiência ID. 

n°29361884), apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado, conforme consta no expediente: Intimação (4019177) - 

ROSECLER SZADKOSKI - Diário Eletrônico (23/01/2020 14:11:13). 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. ” A prova da justificativa em momento posterior à audiência 

deve ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453, § 1º do 

CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face 

da ausência de prova do alegado. 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. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste/ MT, 2 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007842-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR ANTONIO CERESA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007842-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WERNER & CIA LTDA 

REQUERIDO: LINDOMAR ANTONIO CERESA Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

WERNER & CIA LTDA e LINDOMAR ANTONIO CERESA, noticiado nos autos 

em ID. n°22411033. Em consequência, julgo extinto o presente processo 

em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê a 

quitação mediante pagamento a ser realizado diretamente à parte 

reclamante. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – 

MT, 2 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004797-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTECI PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004797-44.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: VALTECI PEREIRA GOMES, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 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. Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, alegando que o requerido faz uso descontrolado de bebidas 

alcoólicas e que está em situação de rua, resultando em risco para si e 

terceiros. A tutela de urgência foi deferida em Id 24849154. O Município 

requerido disponibilizou vaga para o requerido VALTECI PEREIRA GOMES, 

na Associação Beneficente Paulo de Tarso, no Município de Rondonópolis 

(Ofício nº 193/2019 – Id 27895864). O Estado de Mato Grosso se defende 

alegando comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à 

saúde, impertinência da aplicação da multa diária, que seja julgado 

totalmente improcedente o pedido da parte autora. É o breve relato. 

Decido. A parte autora requereu a internação do reclamado para 

tratamento, com base nos documentos juntados na exordial, na qual 

indicou a necessidade de internação compulsória. Não há que se falar em 

perda superveniente do objeto pelo cumprimento da decisão concessiva 

da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a atuação jurisdicional 

para a internação do paciente. A seguir, transcrevo precedentes dos 

tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em 

perda do objeto da demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a 

internação do paciente em razão do comando judicial antecipatório 

proferido. Necessária à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, 
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do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e 

Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de 

responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser 

realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu 

direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame 

Necessário 152497/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À 

guisa do arcabouço constitucional, a internação compulsória consiste em 

modalidade de internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo 

com o artigo 6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, 

está indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, 

sendo dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o 

paciente necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). 

Destarte, diante da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é 

cabível a condenação do Poder Público, conforme precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, 

municipal, estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. 

(AI 121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Grifei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica em 

violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente 

no cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Grifei Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa de VALTECI 

PEREIRA GOMES, consistente em internação compulsória em hospital 

psiquiátrico, seja na rede pública ou privada, bem como acompanhamento 

psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela de urgência deferida. 

Destarte, à luz do Relatório da Equipe Multiprofissional e da comunicação 

de alta médica, autorizo a IMEDIATA desinternação de VALTECI PEREIRA 

GOMES, condicionada à continuidade do tratamento ambulatorial no CAPS I 

de Primavera do Leste. Ainda, considerando-se que apesar de o 

desenvolvimento da política de saúde mental ser de responsabilidade do 

Estado, cabe à família e à sociedade a assistência e a promoção de ações 

de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3º da Lei 

10.216/2001). Nesse passo, diante da recomendação multiprofissional 

quanto à continuidade do tratamento psicossocial e medicamentoso, 

deverá a família da paciente prestar o acompanhamento, auxílio e 

orientação ao paciente, inclusive encaminhando-a às consultas e 

atividades agendadas pelo CAPS, para que o tratamento surta o efeito 

desejado. INTIME-SE O HOSPITAL E A FAMÍLIA. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em 

julgado, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 2 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 146630 Nr: 2830-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURINO BENJAMIM DE BARROS, FRANCISCO 

MARCELO CAMPELO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON SOUZA GOMES - 

OAB:25135

 1- Diante da convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da 

Justiça no dia 27/02/2020, redesigno a audiência para 20.08.2020 às 

15:30 horas.

2 - Manifestem-se as partes sobre eventuais testemunhas não 

localizadas, no prazo de 5 dias.

 3 - Defiro os pedidos de fls. 341/342.

4 – Assim, junte-se aos autos a mídia referente a audiência realizada às 

fls. 363/364, bem como procedam-se as intimações dos assistentes de 

acusação habilitados.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184922 Nr: 1427-45.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT

 Diante da convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral de 

Justiça no dia 27/02/2020, redesigno a audiência para 20.08.2020 às 

14:30 horas.

Desde já, indefiro o pedido de fls. 89/90, com fundamento na súmula nº 

438 do STJ que tem o seguinte enunciado: "É inadmissível a extinção da 

punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em 

pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo 

penal".

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205584 Nr: 2073-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CARLOS PEREIRA, DIVINA RIBEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Diante da convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da 

Justiça no dia 27/02/2020, redesigno a audiência para 20.08.2020 às 

13:00 horas.

Desde já, atualize-se o endereço da ré Divina Ribeiro da Silva, bem como 

expeça-se carta precatória a comarca de Cuiabá, visando seu 

interrogatório.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 227886 Nr: 3620-62.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

ALAN DELERA LOPES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Diante da convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral de 

Justiça no dia 27/02/2020, redesigno a audiência para 20.08.2020 às 

14:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 228937 Nr: 4020-76.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CHRISTIAN VIEIRA DE SOUSA, 

RICARDO RODRIGUES DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O

 1- Diante da convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da 

Justiça no dia 27/02/2020, redesigno a audiência para 20.08.2020 às 

15:00 horas.

2- Manifestem-se as partes sobre eventuais testemunhas não localizadas, 

no prazo de 5 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerente, ora 

embargada, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 

2.º, do CPC. Sorriso, 02/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DOS SANTOS DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 02/03/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000779-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA RAMOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 14-05-2020, às 13:30 horas, a 

realização da Audiência de Inquirição de Testemunhas, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser feriado municipal (aniversário do 

município). SORRISO, 2 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000779-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA RAMOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 14-05-2020, às 13:30 horas, a 

realização da Audiência de Inquirição de Testemunhas, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser feriado municipal (aniversário do 

município). SORRISO, 2 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000768-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. W. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000768-05.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ELOI RAMBO REQUERIDO: NORMA WILLG RAMBO Vistos etc. Cuida-se de 

ação de interdição com pedido de curatela c/c tutela de urgência 

promovida por ELÓI RAMBO, em face de NORMA WILLIG RAMBO, ambos 

qualificados nos autos, declarando, em síntese, que o requerente é filho 
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da interditanda, a qual é acometida de doença de Alzheimer conforme 

comprova laudo médico acostados aos autos em id. 29096097 pág. 1, 

estando, portanto, incapaz de reger atos da vida civil. Nesse contexto, 

alega o requerente que já exerce o múnus de cuidar da genitora, ora 

interditanda, em conjunto das irmãs e de uma cuidadora. Diante do 

exposto, pugna por sua interdição, bem como em caráter liminar requer a 

curatela provisória nomeando-lhe guardião da requerida. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 29096091 e seguintes. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Consoante o art. 300 do 

Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada sempre que 

ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito e b) que haja 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se pode dizer 

que a tutela antecipada seja uma inovação no processo civil brasileiro, eis 

que se cuida de prestação jurisdicional cognitiva, consistente na outorga 

adiantada da proteção que se busca no processo. No caso em tela, há 

documentos comprobatórios das alegações iniciais, confirmando 

sumariamente a incapacidade da interditanda, o que dá razoável 

sustentação ao pleito inicial. Se não bastasse, o periculum in mora se 

justifica pela necessidade de representação da requerida em atos da vida 

civil. Assim, compete ao juiz, nos termos do artigo 1.775, §3°, do CC, na 

falta de cônjuge ou companheiro, pai ou mãe e descendentes, escolher o 

curador, qual seja o requerente, desde que esse possua idoneidade e 

capacidade para exercer a curatela. Diante disso, compulsando os 

documentos encontradiços nos autos, justo que o múnus recaia sobre o 

requerente e filho da requerida, à medida que até o momento não há 

indicações de que pessoa diversa ostente melhores condições de 

exercê-la. Assim, tendo em vista a excepcionalidade da situação, DEFIRO 

a antecipação da tutela de curadoria, nomeando para tanto o Sr. ELÓI 

RAMBO, já qualificado nos autos, até decisão final do presente processo. 

INTIME-SE a prestar compromisso. Nos termos do § 2º, art. 752, do CPC, 

NOMEIO Curador à lide a Defensoria Pública Estadual de Sorriso/MT. 

CITE-SE a interditanda para audiência de interrogatório que DESIGNO para 

o dia 13 de Maio de 2020 às 14h:30min (art. 751, do CPC), anotando-se 

que o prazo para impugnação de 15 (quinze) dias passará a fluir da 

audiência supra (art. 752, do CPC). INTIME-SE a assistente social deste 

Juízo para que realize estudo social na residência da curadora provisória, 

a fim de averiguar as reais condições em que se encontra a interditada, 

assim como verificar a possibilidade desta exercer a curatela, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000768-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. W. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 14-05-2020, às 14:30 horas, a 

realização da Audiência de Interrogatório, tendo em vista a data 

anteriormente designada ser feriado municipal (aniversário do município). 

SORRISO, 2 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000768-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. W. R. (REQUERIDO)

 

1000768-05.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação e intimação, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARACY BIRCK SAUSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LOURENCO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA ACERCA DA INTIMAÇÃO DE ID. 24802343, motivo pelo qual, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 1184-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO DO NORTE BENEFICIADORA E COM.MADEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE MELLO GOMES, JUVENIL 

APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO EUSTÁQUIO DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:23547/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (X) CERTIFICO e dou fé que as partes executadas não foram intimadas 

acerca dos bloqueios realizados via Bacenjud, motivo pelo qual impulsiono 

os presentes autos para providenciar a expedição de carta precatória.

(XX) Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de São José do Rio Pardo/SP, com a 

finalidade de initmação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, 

para posterior remessa da deprecata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149582 Nr: 3922-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO, IVO RAISER - ESPOLIO, ERICA 

RAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22.640-A/MT, FELIPE HERNANDEZ MARQUES - OAB:48104/RS, 

FELIPE SÁ FERREIRA - OAB:60.109/PR, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ 

- OAB:25.661/PR, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, MARCIO RUBENS PASSOLD - 

OAB:, MARIA ANGELO KEIKO TAIRA - OAB:34.433/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 Vistos etc.

 Diante da citação (fl. 131), promovam-se as alterações pertinentes junto 

ao Sistema Apolo.

 No mais, no tocante a impenhorabilidade do bem de família, dispõe o art. 

1º da Lei n. 8.009/90, o seguinte: Art. 1º O imóvel residencial próprio do 

casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por 
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qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

 Sem maiores delongas, no caso em tela entendo que o pedido do 

executado não merece acolhimento, haja vista que in casu não restou 

satisfatoriamente comprovado de que o imóvel destina-se à residência da 

família.

 Registra-se que a simples alegação de que imóvel é o único de 

propriedade da parte sem a juntada da documentação adequada para 

comprovação das alegações, não é suficiente para afastar a constrição 

incidente sobre o bem.

 Ademais, ao executado compete o ônus da prova do preenchimento dos 

requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na 

proteção concedida pela Lei n. 8.009/90.

 Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE 

REPRESENTANTE DA MENOR E DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIO PÚBLICO 

– ILEGITIMIDADE ATIVA – NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO 

NECESSÁRIO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO – 

ANÁLISE QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – 

MÉRITO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CONSTRIÇÃO REALIZADA 

NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA 

REALIZADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – ALEGAÇÃO DE 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERBA REFERENTE AOS ALUGUÉIS PARA A 

SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI – RECURSO DESPROVIDO

Ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de 

apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de 

supressão de instância.

A mera alegação, despida de comprovação, de imprescindibilidade dos 

aluguéis para a subsistência da executada e de sua família, não possui o 

condão de afastar a constrição realizada em sede de execução, 

mormente quando a penhora fora realizada há mais de dez anos.

 Para a condenação em litigância de má-fé se mostra necessária a 

presença de uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, bem como 

que a conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte 

adversa, o que não se verifica na hipótese.

(AI 10946/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 18/04/2016)

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade 

formulado pelo executado Luiz Moro, MANTENDO-SE a penhora sobre o 

imóvel.

 Desta feita, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do bem, INTIMANDO-SE as 

partes em seguida para se manifestarem, assinalando o prazo de 10 (dez) 

dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 208963 Nr: 2869-66.2019.811.0040

 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: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR, DILCEU 

ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Vistos etc.

 Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA promovida pela então Massa Falida de 

Nativ – Indústria Brasileira de Pescados da Amazônia S/A, atualmente em 

Recuperação Judicial por força de decisão superior que cassou a 

convolação da Recuperação Judicial em Falência em face de José 

Cardoso Leal Junior, Dilceu Rossato e Pedro de Moraes Filho, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de fls. 08-v/20.

 Decisão de fls. 22/23, deferindo o parcelamento das custas processuais 

e taxa judiciária. Na oportunidade, deferiu o bloqueio de valores na conta 

dos demandados, o qual foi exitoso, consoante se observa pelos extratos 

de fls. 24/34.

 Os requeridos informaram a interposição de Agravo de Instrumento, fls. 

35/72.

 Decisão proferida nos AI interposto deferindo o efeito suspensivo e a 

liberação dos valores bloqueados, fls. 74/75.

 Determinou-se a intimação dos requeridos para informarem nos autos os 

dados bancários para fins de liberação dos valores, fl. 76.

 Contestação, fls. 79/98. Na oportunidade, encartaram-se aos autos os 

documentos de fls. 99/302.

 Alvarás de liberação, fls. 307 e 313/314.

 As partes informam nos autos que compuseram-se amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo, fls. 318/324.

 Convidado a manifestar-se, o Administrador Judicial, opinando pela 

elucidação das operações reconhecidas pelos representantes da 

Recuperanda, em razão da ausência de instrumento tratando 

especificamente dos supostos adiantamentos, inclusive, em razão de que 

os fatos narrados não integram a contabilidade. Em relação as 

manutenções e benfeitorias, sugere a realização de perícia para 

constatação, eis que a maioria dos documentos colacionados aos autos 

encontram-se em nome de terceira pessoa (fls. 428/429).

 Juntou-se aos autos cópia do acórdão proferido no bojo do AI nº 

có1007677-23.2019.8.11.0000, fls. 430/435.

 Manifestação da Recuperanda quanto os questionamentos do 

Administrador Judicial, fls. 436 e ss.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

 Embora as partes tenham noticiado nos autos a composição amigável do 

litígio e requerido a sua homologação por sentença judicial, considerando 

que a parte autora cuida-se de empresa em recuperação judicial, 

evidentemente que o ajuste noticiado merece ser examinado com especial 

atenção a fim de resguardar os interesses dos credores da recuperanda, 

em especialmente diante dos apontamentos feitos pelo Administrador 

Judicial.

 Deflui-se do acordo noticiado que, avença, a recuperanda/credora 

r e c o n h e c e  t o d o s  a d i a n t a m e n t o s  r e a l i z a d o s  p e l o s 

arrendatários/requeridos, seja por meio de transferências bancárias de 

contas pessoais ou da empresa Safras Armazéns Gerais LTDA (R$ 

554.779,60), bem como mediante a realização de benfeitorias úteis e 

necessárias (adequação da rede elétrica (R$ 289.324,30) e manutenção 

do canal que irriga as lâminas de água (R$ 77.500,00)).

 Consignou-se ainda no acordo que, os arrendatários/requeridos 

reconhecem o desconto, a título de adiantamento em favor da 

recuperanda da importância de R$ 783.187,35, ao passo que já 

adiantaram a quantia de R$ 861.928,90, de modo que haveria saldo 

remanescente de R$ 78.741,55, que seria descontado nos meses de 

setembro e outubro/2019. Entabulam ainda, para fins de auxiliar na 

retomada do processo de recuperação judicial, novo adiantamento no 

montante de R$ 70.000,00.

 Pois bem. Como se sabe, estando a empresa Nativ – Indústria Brasileira 

de Pescados Amazônicos S/A em recuperação judicial, toda e qualquer 

decisão relativa aos bens/direitos deve ser submetida ao Juízo 

Recuperacional.

 Válido pontuar que, em observância ao princípio da preservação da 

empresa, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor 

não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, 

salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, 

com exceção daqueles previamente relacionados no plano de 

recuperação judicial (art. 66, da Lei n. 11.101/2005).

 Lecionando sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina que 'os atos de 

alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente só podem 

ser praticados se úteis à recuperação judicial' (Comentários à lei de 

falências e de recuperação de empresas, 9ª ed., pág. 247).

 Eduardo Secchi Munhoz, in Comentários à Lei de Recuperações de 

Empresas e Falência, 2ª ed., coord. Francisco Satiro de Souza, págs. 

315/317, leciona:

 ‘Ainda que o devedor e os administradores sejam mantidos na condução 

do negócio, a distribuição do pedido de recuperação cria algumas 

restrições à sua liberdade de atuação. Dentre essas restrições, talvez a 
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mais importante seja a impossibilidade de alienar ou onerar bens de seu 

ativo permanente, salvo utilidade reconhecida pelo juiz (...).

Cumpre, nesse passo, determinar o sentido da expressão 'evidente 

utilidade'. A pergunta que se põe é: utilidade para quem? A expressão 

deve ser interpretada em consonância com o interesse público que 

preside o processo de recuperação, ou seja, o juiz deverá autorizar a 

prática dos atos sempre que contribuam para a reorganização da empresa 

viável, mantendo-se a fonte produtiva importante para o desenvolvimento 

econômico do País; deve, por outro lado, indeferi-la, quando verificar que 

tais atos não contribuirão para a recuperação da empresa, 

comprometendo o direito dos credores anteriores ao pedido.’

 Destarte, pela análise da documentação encartada aos autos juntamente 

com o acordo noticiado, constata-se que diversas foram as 

transferências realizadas a título de empréstimos, a exemplo dos 

comprovantes de fls. 110/111 e 116, de modo que, s.m.j, caberia então 

aos credores a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, 

até porque, consoante bem pontuado pelo Sr. Administrador Judicial em 

seu parecer de fls. 428/429, inexiste qualquer instrumento tratando 

especificamente sobre o tema.

 Em relação às benfeitorias e obras de manutenção, conforme contrato 

firmado entre as partes, datado de 01/06/2015 (fls. 09/13) restou ajustado 

o seguinte:

“Cláusula Segunda: As partes ajustam que a manutenção do canal, sendo 

essa manutenção entendida como assoreamento e limpeza da área 

arrendada, será compartilhada entre as partes na proporção da lâmina da 

água, qual seja 68,4/89,1 (77%) para os ARRENDATÁRIOS e 20,8/89,1 

(23%) para o ARRENDANTE.

Cláusula Terceira: Os ARRENDATÁRIOS ficam obrigados a individualizar 

junto à concessionária de energia competente, no prazo máximo de seis 

meses a partir da assinatura do presente Contrato, as contas referentes 

ao consumo de energia elétrica e, enquanto não o fizer, os 

ARRENDATÁRIOS se comprometem em ressarcir a ARRENDANTE os 

valores consumidos até a regularização. O referido ressarcimento deverá 

ser realizado em até 5 dias úteis contatos da data de apresentação dos 

valores aos ARRENDATÁRIOS.

Parágrafo Único: Os ARRENDATÁRIOS se comprometem a custear as 

obras necessárias para individualizar as contas referentes ao consumo 

de energia elétrica, sendo esses custos ressarcidos posteriormente pelo 

ARRENDANTE, desde que as obras sejam realizadas com expressa 

anuência do ARRENDANTE.”

 Já no 1º Termo de Aditivo ao contrato as partes, datado de 14/06/2017 

(fls. 14/16), restou pactuado o seguinte:

“Cláusula Segunda: As partes ajustam que a manutenção do canal, sendo 

essa manutenção entendida como assoreamento e limpeza da área 

arrendada, será de responsabilidade e obrigação exclusiva dos 

ARRENDATÁRIOS.

Cláusula Terceira: Os ARRENDATÁRIOS ficam obrigados a transferir junto 

à concessionária de energia competente, a partir da data da assinatura do 

presente instrumento, as contas referentes ao consumo de energia 

elétrica e, enquanto não o fizer, o ARRENDATÁRIO se compromete em 

ressarcir a ARRENDANTE os valores consumidos até a regularização. O 

referido ressarcimento deverá ser realizado em até 2 dias úteis contatos 

da data de apresentação dos valores ao ARRENDATÁRIO. Mesmo 

procedimento deverá ser adotado no que tange à concessionária 

responsável pelos serviços de abastecimento e tratamento de água.”

 Pois bem. A despeito de os litigantes buscarem por fim ao litígio por meio 

de composição amigável, os documentos acostados não servem para 

demonstrar efetivamente o cumprimento do ajuste contratual, até porque 

se encontram em nome de terceira pessoa (fls. 348 e ss). Logo, 

considerando que a parte autora trata-se de empresa em recuperação 

judicial, eventual crédito deve ser submetido ao processo recuperacional, 

mediante a competente habilitação, sob pena de estar configurada a 

fraude em detrimento dos credores concursais.

 Por tais razões, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo noticiado nos autos e 

termino a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se nos autos requerendo o que entenderem pertinente. Não 

havendo manifestação, certifique-se e conclusos os autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38542 Nr: 1433-92.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, NEWTON ACUNHA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 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.

 Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal e, 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.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43486 Nr: 440-15.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO STIEVEN, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40.077, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação da parte exequente no sentido de que os 

executados não ofereceram bens à penhora, compulsando os autos 

verifico que já fora efetivada a penhora (fl. 34/35), estando o feito 

aguardando a avaliação do bem, que somente não fora realizado em razão 

da inércia do exequente, haja vista que intimado, deixou de efetuar o 

pagamento da diligência (fl. 92).

 No mais, previamente a análise do pedido de fls. 105/106, a fim de evitar 

excesso de penhora e consequente configuração de abuso de 

autoridade, INTIME-SE a parte credora para manifestar-se quanto a 

penhora dos bens móveis anteriormente realizada, assinalando prazo de 

10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente para, no prazo acima assinalado, 

apresentar memória de cálculo atualizada do débito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120410 Nr: 10381-76.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES DE ARAUJO

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

- OAB:12.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos etc.

 De início, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto o cumprimento da 

determinação exarada à fl. 95.

 No mais, em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

período no qual se suspenderá a prescrição (§1º, art. 921, do CPC).

 Desta feita, REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa 

do relatório estatístico.
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 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, 

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

 Decorrido o prazo sem manifestação da parte exequente, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, observando-se o disposto no §2º, do art. 921, do 

CPC (termo inicial da prescrição intercorrente).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113524 Nr: 5189-65.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR A. DA SILVA & CIA LTDA-ME, VALDIR 

ANTUNES DA SILVA, CLEVSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 142/144, o exequente pugnou pela inclusão do 

executado no sistema CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de 

Bens.

 Pois bem. Relativamente o pedido - sistema CNIB – Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens, entendo que não merece acolhida, pois para ser 

admitido, o pedido do exequente devem estarem vinculados a uma ordem 

lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou com a 

indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.

 Importante destacar que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao autorizar 

a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a indisponibilidade de bens 

através do CNIB e busca junto ao CCS – Cadastro de Cliente do Sistema 

Financeiro Nacional não consubstancia medida necessária para assegurar 

tal intento.

 Nesse sentido, vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Pretensão de 

decreto de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens CNIB. Não cabimento. Medida excepcional e 

contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito. Existência de 

outros mecanismos de busca à disposição do exequente, mais eficazes e 

menos gravosos ao devedor. Recurso não provido. (TJSP-11ª Câmara de 

Direito Privado, AI 2055050-16.2019.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos, j. 

2.5.2019)

MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSURGÊNCIA CONTRA A 

DECISÃO QUE INDEFERIU DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POR 

MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CNIB 

MANUTENÇÃO A providência pretendida pela exequente consiste em 

medida excepcional e contraproducente, que sequer garante a satisfação 

do débito. Recurso desprovido.

(...) Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça 

que o juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias, necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária”, somente devem ser adotadas aquelas que se 

mostrem razoáveis e proporcionais ao alcance do objetivo que se 

pretende, qual seja, o pagamento do débito.

 Nessa ordem de ideias, o decreto de indisponibilidade de bens do 

devedor, respeitados os argumentos da agravante, é medida extrema e 

injustificada na hipótese, porque não se revela útil à satisfação do crédito, 

nem à garantia da execução. (...) Por essas razões, a decisão atacada 

deve ser mantida. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. (Agravo 

de Instrumento nº 2232017-47.2018.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 07/02/2019) Grifos nossos.

 Por tais razões, INDEFIRO o pleito.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107431 Nr: 10423-62.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UENDEL TOLENTINO SARTURI DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante a satisfação do débito pelo executado, consoante informado pela 

exequente (fl. 95), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em consonância com a 

sentença proferida.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADA, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143013 Nr: 296-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - 

ME, MARIA DAS GRAÇAS DIAS CABRAL SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a tentativa de citação pessoal dos executados 

restaram infrutíferas, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CITEM-SE os requeridos 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 do demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135329 Nr: 8152-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, SAULO AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante o cumprimento da obrigação pela parte executada, 

consoante se visualiza à fl. 146, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado nos autos, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento da quantia depositada.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 139712 Nr: 10505-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES, SOLANGE DOS 

SANTOS JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Previamente a análise dos pedidos de fl. 112, INTIME-SE a exequente para 

apresentar memória de cálculo atualizada do débito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11769 Nr: 925-59.2001.811.0040

 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: ORLANDO TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução extrajudicial proposta por ORLANDO TANAKA em 

face de EVANILDO MOREIRA LOPES, devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre ato e outro, deferiu-se a suspensão do feito, remetendo-se os 

autos ao arquivo provisório (fl. 114 – 10/09/2008), aguardando a parte 

exequente promover o prosseguimento do feito.

 À fl. 115, determinou-se a intimação da exequente para manifestar-se 

quanto à prescrição intercorrente.

 Manifestação da exequente requerendo: a) busca de valores via 

bacenjud; b) busca veículos pelo Renajud; e, c) busca bens Infojud; (fls. 

118/119).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Compulsando o caderno processual, verifica-se que no caso 

em tela operou-se a prescrição intercorrente, visto que os autos 

permaneceram paralisados por mais de 11 (onze) anos, sem que 

houvesse provocação da parte exequente a fim de possibilitar o seu 

regular processamento.

 Logo, resta evidente que a parte exequente contribuiu para a incidência 

da denominada prescrição intercorrente, haja vista que deixou de praticar 

atos de sua responsabilidade, proporcionando a paralisação do processo 

por tempo superior ao previsto para a prescrição.

 A fim de ilustrar a hipótese, segue colacionado o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO COM PRAZO CERTO. RETOMADA 

DO CURSO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO 

ESTABELECIDO PELAS PARTES EM SEDE DE ACORDO QUE NÃO FOI 

C U M P R I D O .  A U S Ê N C I A  D E  S U S P E N S Ã O  D O 

PROCESSO.DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE FLUI 

DURANTE A INÉRCIA DA PARTE. DETERMINAÇÃO TÃO SOMENTE DE 

REMESSA AO ARQUIVO PARA FINS DE AGUARDAR O CUMPRIMENTO DO 

REFERIDO ACORDO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO QUE REMETEU O CREDOR ÀS 

VIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. DEVER DO CREDOR BUSCAR A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. Agravo de Instrumento nº 1515522-5 - fls.2 INOCORRÊNCIA DE 

CAUSAS SUSPENSIVAS CONSTANTES DO ARTIGO 791 DO 

CPC/73.PROCESSO QUE PERMANECEU INERTE POR PERÍODO SUPERIOR 

AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL ALMEJADO. INOCORRÊNCIA 

DE SOBRESTAMENTO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. 

INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 63 DESTA 

CORTE.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSTATADA.EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE OBJEÇÃO DE PRÉ- 

EXECUTIVIDADE QUE IMPÕE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - AI - 1515522-5 - Rel.: Marco 

Antonio Antoniassi - Unânime - J. 01.06.2016)

 Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida imperativa.

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 924, inciso V, do Código 

de Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela parte exequente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.

 Se for o caso, PROCEDAM-SE as baixas da penhora e/ou averbações.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE IMEDIATAMENTE os 

autos, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101806 Nr: 4709-24.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE, 

JONATHAN WUTZKE, INARA HEIN WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 Vistos etc.

 Em que pese à impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelos 

executados (fls. 354/359), incontestável que a manutenção da penhora 

sobre todos os imóveis avaliados caracteriza excesso de penhora, posto 

que juntos somam R$ 31.408.602,20 (trinta e um milhões, quatrocentos e 

oito mil, seiscentos e dois reais e vinte centavos).

 Assim, previamente a qualquer deliberação, INTIME-SE a parte credora 

para se manifestar sobre qual bem requer que permaneça a penhora, 

devendo ainda, apresentar planilha de cálculo atualizada da dívida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente para, no prazo acima assinalado, 

manifestar-se quanto à minuta de acordo encartada à fl. 415.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123999 Nr: 1830-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO BARANZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA, EDSON ANGELO, 

VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte autora, diante da 

intimação de fl. 128.

(XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 109277 Nr: 1656-98.2014.811.0040

 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: LBFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWR, LTFR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA REIS DE ARAÚJO E 

SILVA - OAB:23715/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Tendo em vista que até a presente data os procuradores do inventariante 

não haviam sido cadastrados, impulsiono os autos a fim de intima-lo, por 

seus advogados, via DJE, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias, vez que decorreu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 2206-93.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, GISELA POSSOBOM ROSA, SOLANGE 

JANETE CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte interessada, quanto 

ao recolhimento das custas (preparo) da carta precatória.

(XX) Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96417 Nr: 8367-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS E PRE-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para informar 

os dados pessoais do requerido CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, como 

número do CPF, nome da mãe e outros, tendo em vista a impossibilidade de 

realização da pesquisa junto aos órgaos conveniados sem estas 

informações.

Sorriso, 28/02/2020.

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105767 Nr: 8856-93.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, SOLANGE JANETE CARVALHO MORAES, 

GISELA POSSOBOM ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte interessada, quanto 

ao recolhimento das custas (preparo) da carta precatória.

(XX) Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3160 Nr: 127-74.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LARA, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encontrei a certidão devidamente expedida na data de 

07/05/2018, com intimação da exequente para retirada à fl. 190, nesta 

secretaria, mas até a presente data tal providência não foi efetivada. 

Diante disto, impulsiono os autos para intimar a parte exequente para 

comparecer nesta secretaria no prazo de 10 dias para retirada da mesma 

e providências cabíveis junto ao cartório de registro de imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 1184-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDNBECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDMG, JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO EUSTÁQUIO DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:23547/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (X) CERTIFICO e dou fé que as partes executadas não foram intimadas 

acerca dos bloqueios realizados via Bacenjud, motivo pelo qual impulsiono 

os presentes autos para providenciar a expedição de carta precatória.

(XX) Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de São José do Rio Pardo/SP, com a 

finalidade de initmação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, 

para posterior remessa da deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142179 Nr: 11755-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CS(DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por sua 

advogada, VIA DJE, de que o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO encontra-se 

disponível para retirada, para as providências cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000413-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CHAMPI MECHI (REQUERIDO)
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1000413-92.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000414-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA HELENA CAVALCANTE NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

1000414-77.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000542-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BURCKHARDT (REQUERIDO)

 

1000542-97.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000846-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO WEINCH (REU)

RODRIGO RODRIGUES OLIVERA (REU)

 

1000846-96.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000861-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODDAR PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN MORA FERREIRA OAB - PR59047 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIMIR WERNECK RIBAS (DEPRECADO)

 

1000861-65.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, bem como efetuar o preparo das custas da Carta Precatória. 

Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000971-64.2020.8.11.0040

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 - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL GONCALVES TRINDADE (EXECUTADO)

 

1000971-64.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUATTO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LAURO FARIA MARTINS (EXECUTADO)

 

1001031-37.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008674-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KERKHOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ FERST (REU)

 

1008674-80.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

cumprir diligência na outra Comarca. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. A 

DILIGÊNCIA DEVERÁ SER RECOLHIDA NA COMARCA DE SINOP/MT, tendo 

em vista a Portaria 142 CGJ, de 08 de novembro de 2019, que regula o 

cumprimento de mandado judiciais em comarca diversa à do juízo de 

origem, quando se tratar de PJE., no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO EDSON GIARETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

MONALISA ZANONI SOFIATTI (EXECUTADO)

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

1000281-74.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS ACERCA DA 

PENHORA DE BEM MÓVEL, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, BEM COMO INTIMAR a parte exequente a fim de manifestar 

quanto ao valor do veículo e, caso dele não discorde, quanto ao interesse 

na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem por conta 

própria (art. 880, CPC/2015). Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000821-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUTELA LUBRIFICANTES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO JOSE DE AQUINO GOMES OAB - MG63523 (ADVOGADO(A))

VALDEK MENEGHIM SILVA OAB - SP78530 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

 

1005548-56.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line INEXITOSA, requerendo o que de direito. 2 

de março de 2020 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004702-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

 

1004702-05.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a petição juntada pela Executada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1006505-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DEMEIS (REQUERIDO)

MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

1006505-23.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 175,00 (cento e 

setenta e cinco reais) Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004657-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADONIR GAZIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico cumprir diligência na outra Comarca. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER RECOLHIDA NA 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT, tendo em vista a Portaria 142 

CGJ, de 08 de novembro de 2019, que regula o cumprimento de mandado 

judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de 

PJE., no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008667-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CENTRAL EM ESPIGAO DO 

OESTE /RO-IEADCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA ARAUJO CAMPOS DE CAMPOS REISER OAB - RO6884 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DOMINGUES MELHORANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIANE MAKSUELEN MUSQUIM OAB - RO7771 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MIQUÉIAS AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº: 1008667-88.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004094-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REU)

 

Processo nº: 1004094-07.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 2 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 112236 Nr: 4166-84.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANILDO SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, não sendo necessárias demais discussões, ante a 

generalidade dos argumentos lançados pela embargante, REJEITO a 

alegação de irregularidade do título, e JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos à execução.CONDENO a embargante/executada ao pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 10% sobre 

o valor da execução, nos termos do § 2.º, do art. 85, do CPC.INTIME-SE a 

parte exequente/autora para promover o andamento do feito, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, 

SUSPENDO a execução pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se 

suspenderá a prescrição (art.921, inciso III, §1° do CPC), devendo os 

autos ser remetidos ao ARQUIVISO PROVISÓRIO, com a baixa no Relatório 

Estatísticos das Atividades Forenses.Decorrido o prazo da suspensão, 

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para dar andamento ao 

processo.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso-MT, ____ de novembro 

de 2019.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93367 Nr: 5128-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5128-78.2012.811.0040

Código Apolo nº: 93367

Vistos, etc.

Considerando a penhora dos veículos às fls. 68, avaliação (fls. 65/66), e 

que o executado devidamente intimado (fls. 73), deixou de se manifestar 

(fls. 74), INTIME-SE a parte executada, via DJE, para indicar a localização 

dos veículos penhorados às fls. 68, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Vindo a localização do bem, EXPEÇA-SE mandado de remoção, vistoria, 

avaliação e intimação.

 Se infrutífero, INTIME-SE o exequente para que, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, se manifeste requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55469 Nr: 5616-38.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RIBEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B

 Código: 55469

Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ADÃO RIBEIRO 

FERNANDES em desfavor de JOSE CARLOS SUZIN, todos qualificados 

nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para dar andamento ao feito, a parte 

exequente permaneceu inerte/omissa (fls. 80), demonstrando 

desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de ________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52367 Nr: 2871-85.2009.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR, TAJDBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor 

PESSOALMENTE, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 5821-38.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZARI RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BATISTA MASSOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, requerendo o que 

de direito, e desde já, manifestando pela expedição da Carta Precatória, 

que recolha a guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 221544 Nr: 801-12.2020.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJG, VFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAMILO DE SOUZA 

ROCHA MARCHI - OAB:88827-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 221544

Vistos, etc.

Trata-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda da Vara da Família e Sucessões 

de Toledo – PR, solicitando a inquirição das testemunhas: KEILA CRISTINA 

SANTANA MORTARI e CREISLE VIENA DE SOUZA.

Desta feita, DESIGNO audiência para o dia 03 DE JUNHO DE 2020, ÀS 

13H40MIN, quando proceder-se-ão as inquirições das testemunhas.

Ademais, CUMPRA-SE a realização do estudo psicossocial junto à genitora 

VANESSA FIRMO ZOCCA.

INTIMEM-SE as testemunhas, para que compareçam ao ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando da solenidade ora aprazada.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 150717 Nr: 4488-36.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 150717

Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para que, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, _____ de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 160324 Nr: 9330-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 160324.

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o DIA 07 DE JULHO DE 2020 

ÀS 13H30MIN, devendo se proceder com a intimação das partes nos 

termos da última decisão exarada.
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 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57340 Nr: 1168-85.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO LOURENÇO POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da parte executada, sem 

que houvesse, até a presente data, o pagamento do débito razão pela qual 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada.

Jonata Carmo da Silva

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 141486 Nr: 11351-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:17739

 Código nº 141486.

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o DIA 07 DE JULHO DE 2020 

ÀS 14H, devendo se proceder com a intimação das partes nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125396 Nr: 2642-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN PABLO PRESTES COOKE-ME, LUAN 

PABLO PRESTES COOKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para retirar nesta 

secretaria a certidão do art.828 - CPC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 126254 Nr: 3155-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELLE CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MELO - OAB:185.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 126254

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 28 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107709 Nr: 246-05.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DALAZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, PRISCILA ZIADA 

CAMARGO - OAB:40.077, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 60(sessenta) dias da 

suspensão do processo, motivo pelo qual intimo a parte autora para dar 

andamento no processo no devido prazo legal.

Jonata Carmo da Silva

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93961 Nr: 5601-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE 

FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, NEI 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:OAB/MT13.884, 

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - 

OAB:OAB/BA19.615, FERNANDO MARSARO - OAB:OAB/MT 12832, 

HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 23.829, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 

26822-B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9456, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES CAMPOS - 

OAB:23975/B, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099, THAIS 

FERNANDA DIAS NEVES - OAB:OAB/MT 22.056, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 
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OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE 

APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 Código: 93961

Vistos etc.,

1- Considerando o transcurso de longo tempo desde a avaliação de fls. 

55/57, DETERMINO nova avaliação do bem imóvel penhorado, por meio de 

oficial de justiça, nos termos do artigo 873, II, do CPC.

 2- Com a nova avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestação, EM 10 

(DEZ) DIAS, devendo a parte exequente, na oportunidade, apresentar 

planilha atualizada do débito.

3- Após, conclusos para os fins do disposto nos artigos 872 e 873, do 

CPC.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Sorriso/MT, ___ de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 116418 Nr: 7414-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA DOS SANTOS, DARCI 

MIGUEL TECH, VILMAR WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 116418Vistos etc.,DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 84, uma 

vez que só houve citação do executado VILMAR WITTE (fl.44), razão pela 

qual, DETERMINO:1.EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) 

VILMAR WITTE (CPF n°000.866.791-80), através do sistema BACEN-JUD, 

na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida (fl.85). 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. 2.Se a penhora online 

for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, na 

pessoa de seu advogado constituído, ou , caso não tenha advogado, 

pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na forma do 

artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.3.Caso não haja manifestação da parte 

executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o 

levantamento do valor depositado na forma a ser postulada pela parte 

credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar a respeito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.4.Por outro lado, se vier aos autos 

embargos à execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos conclusos.5.Considerando que o 

executado foi citado para efetuar o pagamento e deixou decorrer o prazo 

in albis, DEFIRO o pedido de fl.84, razão pela qual DETERMINO a inclusão 

do nome da parte executada VILMAR WITTE nos cadastros de 

inadimplentes, via SERASAJUD, conforme art. 782, §3° do CPC.6.No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

apresentar novos endereços dos demais executados.7.Transcorrido o 

prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO DIAS), dar andamento ao feito, sob pena de 

e x t i n ç ã o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o .  Á S 

PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 119127 Nr: 9416-98.2014.811.0040

 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: CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:131.512, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:28610/GO

 Código nº. 119127

Vistos etc.,

INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, se manifestar, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ¬¬¬¬¬¬28 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26745 Nr: 1268-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - 

OAB:15.115/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA - 

OAB:7531/GO, EZEQUIEL MORAIS - OAB:18501

 Certifico e dou fé que, não foi possível a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE dos automóveis conforme extrato do 

RENAJUD às fls.227/229, dada a falta de informações, motivo pelo qual 

INTIMO a parte autora para que recolha a diligência do oficial de justiça, no 

sítio do TJMT, comprovando nos autos o pagamento, para a avaliação in 

loco.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 341-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIS DALSOQUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para retirar nesta 

secretaria a Certidão para fins de protesto, conforme determinação 

judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85008 Nr: 4303-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OQUIDIO SCHILICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERGILIO PEREIRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

05 dias.

Jonata Carmo da Silva

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 27963 Nr: 2413-10.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 0smar Schneider - 

OAB:2152B/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Do pedido de INFOJUD:1.Nos autos, vislumbra-se que a parte exequente 

ajuizou a ação em 06.07.2005, visando ao adimplemento de dívida 

contraída pela parte executada, não tendo, até a presente data, embora já 

realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens em nome 

desta, aptos para saldar integralmente a dívida.2.O acesso ao sistema 

INFOJUD pode ser deferido ainda que não comprovado o prévio 

esgotamento de todas as diligencias, de modo a salvaguardar um prazo 

razoável a duração do processo.3.A propósito, o Superior Tribunal de 

Justiça já enfrentou o assunto, in verbis:“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA 

INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ 

posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios 

colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão 

se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte 

Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos 

recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 

1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).4.Além do 

mais, a execução se realiza no interesse do exequente/credor (art. 

797/CPC), não cabendo ao Poder Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso 

à solução mais adequada no momento.5.Por todo exposto, DEFIRO o 

pedido de remessa de requerimento à Delegacia da Receita Federal, via 

INFOJUD, requisitando informações de bens, em nome da parte executada 

passíveis de penhora.6.Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.7.Transcorrido o prazo o item 06 in albis, 

determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a 

qual se suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, 

§1° do CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006672-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ISIDORO DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA GAMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA 05 justiça gratuita EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART PROCESSO n. 1006672-40.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) PARTE INTERESSADA: 

Nome: PEDRO ISIDORO DA GAMA Endereço: Rua Solimões, 1211, Jardim 

Amazonas, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTERDITANDO(A): Nome: 

JOSE DA GAMA Endereço: Rua Solimões, 1211, Jardim Amazonas, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

DO(A) INTERDITANDO(A) de conformidade com o despacho, petição inicial 

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,para comparecer à audiência 

designada para seu interrogatório e, caso queira, impugnar o pedido no 

prazo legal. Proceder, ainda, a INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA 

PEDRO ISIDORO DA GAMA, para comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara 

de Sorriso/MT, no prazo de 05 dias, para o fim de assinar o Termo de 

Compromisso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Interrogatório Sala: GABINETE 

2ª VARA Data: 01/04/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

PRAZO: o prazo para IMPUGNAR o pedido é de 15 (quinze) dias, contado 

da data da realização da audiência de interrogatório (entrevista pessoal), 

conforme art. 752, do CPC; 2. Nos termos do § 2º, do art. 752, o 

interditando poderá constituir advogado e, caso não o faça, deverá ser 

nomeado curador especial em seu favor; 3. Em caso de ausência de 

constituição de advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer 

parente sucessível poderá intervir no feito (§ 3º, art. 752, CPC). 4. 

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. SORRISO, 2 de março de 

2020. (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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001916-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR PEREIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001916-22.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

FRANCISCO SOARES DOS SANTOS EXECUTADO: NADIR PEREIRA DE 

ARRUDA Vistos e etc., Tendo em vista que não houve o pagamento 

voluntário do débito pela executada, mesmo que devidamente citada, 

aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, 

conforme artigo 523, § 1° do CPC, devendo a parte exequente atualizar os 

cálculos, acrescendo a multa aplicada, caso ainda o tenha feito. DEFIRO o 

pleito contido na exordial, de modo que DETERMINO a expedição de 

certidão para fins de protesto, na forma do artigo 517 do CPC bem como 

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC, por meio do sistema 

SERASAJUD. Finalmente, CUMPRA-SE in totum o determinado na decisão 

de id. 13188950, com a expedição de mandado de penhora e avaliação. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado 
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digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004461-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDIZAN SICHIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Vistos etc., Nos termos do artigo 516, II, do CPC, 

DECLINO a competência para conhecer, processar e julgar o presente 

Cumprimento de Sentença ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, o qual 

preferiu a sentença na ação indenizatória (Código 83395), para onde 

determino a REMESSA deste feito, devendo ser procedida as anotações e 

baixas necessárias, bem como, sejam grafadas nossas sinceras 

homenagens. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. INTIMEM-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006796-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BRANDALIZE (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE BRANDALIZE (EXECUTADO)

EDSON GASPARIN (EXECUTADO)

MARILZA LOPES DE SOUZA GASPARIN (EXECUTADO)

AVELINO GASPARIN (EXECUTADO)

LORENA BREDA GASPARIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1006796-57.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 2 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005600-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA TOBALDINI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1005600 -52 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 02/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MRAIA DE LOUDES GONCALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Embargos de Declaração interposto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003520-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. B. S. (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. L. -. M. (LITISCONSORTE)

 

Processo  n º  1003520 -81 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.947,20 

(dois mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos. Sorriso/MT, 

02/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000716-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MEYER (EXECUTADO)

 

Processo nº : 1000716-77.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, haja vista o decurso do 

prazo de suspensão postulado. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001939-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1001939-36.2016.8.11.0040 
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REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: LUIS 

LEOPOLDO ZIELINSKI VISTO/EM. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

interposta por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de LUIZ 

LEOPOLDO ZIELINSKI. Conforme se infere nos autos (id. 2004429 ) foi 

deferida a liminar de busca e apreensão dos equipamentos alienados 

fiduciariamente e seus acessórios. A parte requerida apresentou 

contestação (id. 3243063), pugnando em caráter de tutela de urgência a 

revogação da liminar de Busca e Apreensão, requerendo ainda que seja 

determinado que a parte autora se abstenha de incluir o nome do 

requerido nos órgãos de proteção ao crédito e caso já tenha incluído, que 

retire o mesmo. Quanto a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 

9.º do CPC/2015, DETERMINO que a parte requerente seja previamente 

ouvida, fixando para tanto, prazo de 10 (dez) dias para manifestação. 

Considerando que não há nos autos informações quanto ao integral 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, DETERMINO que a 

Gestora Judicial verifique com o oficial de justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado, se este foi integralmente cumprido. Decorrido o 

prazo acima estipulado, com o sem manifestação da parte requerente, 

volte-me os autos concluso para apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003606-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1003606-23 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002105-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DOS SANTOS FERAREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002105-63 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002993-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOEL KISSLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo nº : 1002993-37.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 

suspensão do feito postulado e/ou deferido no ID nº 20528288. CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, advertindo-a de que a inércia será interpretada 

como desistência tacita, autorizando a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002214-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACROSEEDS SEMENTES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ALTMAYER (REQUERIDO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1002214 -77 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 02/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003803-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLAN JESSIE DE OLIVEIRA BOLENER (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1003803 -07 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 02/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003228-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TOMAZ DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370-O (ADVOGADO(A))

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1003228-96.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 2 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001477-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN LUNARDELLI (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1001477-45.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 

suspensão do feito postulado e/ou deferido no ID nº 21061077. CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, advertindo-a de que a inércia será interpretada 

tacitamente como desistência, autorizando a extinção do feito pelo 

abandono da causa. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003999-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1003999-45.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a 

planilha de atualização do valor exequendo. Sorriso/MT, 2 de março de 

2020.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003058-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO REIS GOMES (EXEQUENTE)

LUZIA APARECIDA FRACASSO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEI LUIZ MARQUES OAB - MG163260 (ADVOGADO(A))

DANILO DIAS FURTADO OAB - MG93158 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003058-27.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ENIO REIS GOMES, LUZIA APARECIDA FRACASSO GOMES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000578-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DIER (EXECUTADO)

VITO DIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1000578-76.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 2 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001165-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DA SILVA REIS (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1001165-69.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 2 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001876-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR VERISSIMO DE MOURA (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 SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1001876-06.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 2 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002840-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTRI COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BRUNO NETO OAB - SP68768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARLOS ROCHA DA SILVA 34556230187 (REU)

 

Processo  n º  1002840 -96 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.034,30 ( 

mil e trinta e quatro reais e trinta centavos), acessando o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser 

encontradas no "Manual da Central de Pagamento de Diligências", 
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comprovando-se o pagamento nos autos, bem como no mesmo prazo, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor Meirinho. 

Sorriso/MT, 02/03/2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150009 Nr: 4132-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, ROSANGELA 

APARECIDA BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Certifico que foram interpostos Embargos de Declaração, razão pela qual 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001986-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REU)

 

Processo  n º  1001986 -05 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE ABRIL DE 2020, às 9h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 02/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006914-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006914-67.2017.8.11.0040 Exequente: Município de 

Sorriso/MT Executado: Banco Bradesco Financiamentos S.A. VISTOS ETC, 

Considerando o transito em julgada da sentença id. 21997060 que 

declarou NULO o título executivo e objeto da presente execução, 

conforme certidão id. 24239763, DEFIRO o pedido do executado de 

levantamento da quantia depositada nos autos a título de caução (id. 

14133898), na forma postulada id. 24245627. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, arquive-se com baixas na 

distribuição. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002190-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONITA PINTO DO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001702-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI SCHONINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007854-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DA SILVA PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008159-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA SANTOS MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80041 Nr: 5385-74.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ROTH BRUCKMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 
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OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ IMPULSIONO OS 

PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR 

- NO PRAZO DE QUINZE DIAS - SOBRE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA PELO EXECUTADO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 136903 Nr: 9026-94.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIP TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 

LTDA ME, NAUBER ZIOLANDO MOREIRA, DAIANA LANDSKRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B

 VISTOS ETC,

Considerando que a obrigação foi satisfeita, conforme demonstrado nos 

autos (fls. 58-61), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do inciso II, 

art. 924 e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte executada.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na 

distribuição.

Às providências.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127714 Nr: 4039-15.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO LOPES VELOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da petição apresentada pela(s) parte(s) 

requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 129713 Nr: 5198-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL FELIX DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Considerando que a obrigação foi satisfeita, conforme demonstrado nos 

autos, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do inciso II, art. 924 e 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na 

distribuição.

Às providências.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134428 Nr: 7694-92.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON JOSE DA SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da petição apresentada pela(s) parte(s) 

requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 258-19.2014.811.0040

 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: PAULO HENRIQUE NUNES ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da petição apresentada pela(s) parte(s) 

requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109049 Nr: 1475-97.2014.811.0040

 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: ENILSON DE CASTRO SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97609 Nr: 85-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIJO CONFECÇÕES LTDA, OLIVIA DA 

SILVA BAÚ, SONIA REGINA ALBERT BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 VISTOS ETC,

Considerando que a obrigação foi satisfeita, conforme informação da 

parte exequente às fls. 70, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do 

inciso II, art. 924 e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101035 Nr: 3864-89.2013.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ORASI PIRES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Considerando que a obrigação foi satisfeita, conforme demonstrado nos 

autos, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do inciso II, art. 924 e 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na 

distribuição.

Às providências.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44281 Nr: 1091-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES CHOCIAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALESSANDRO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:10294-B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Considerando que a obrigação foi satisfeita, conforme demonstrado nos 

autos, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do inciso II, art. 924 e 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na 

distribuição.

Às providências.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22507 Nr: 2732-12.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA GONÇALVES PRIETO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA, 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047, SANDRA 

SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 VISTOS ETC,

Considerando satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos autos, 

nos termos do inciso II, art. 924 e art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Custas, se houver, pelo executado.

Transitada em julgada, certifique-se.

Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006139-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDALISE & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006139-81.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRANDALISE & CIA LTDA - ME REU: SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA VISTOS ETC, Brandalise e CIA Ltda – ME ajuizou a presente 

Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso 

almejando a nulidade das CDA`s nºs 20191651058, 20191652896, 

20191654864 e 20191658570. Após o indeferimento da liminar (id. 

27356371), a requerente postulou a desistência da ação (id. 27660816). O 

réu não foi citado. É o necessário. Decido. Diante da ausência de citação 

do requerido, o pedido de desistência da ação formulado pela requerente 

não impõe a anuência do réu, na forma do §4°, art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Destarte, não havendo óbice legal, é de rigor a homologação do pedido de 

desistência da demanda, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: VIII – homologar a desistência da ação”. (...)” Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 2 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FABIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001295-54.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ERICA FABIANA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA ALEXANDRA 

GUERRA BAIZAN FERNANDES POLO PASSIVO: J. G. SCHARDONG 

RIBEIRO - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMANUELE CAPPI BERGAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001296-39.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CAMILA 

EMANUELE CAPPI BERGAMIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 29 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMARGO DA ROSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TESTEMUNHA)

LUIS FABIO MARCHIORO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001298-09.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PEDRO 

CAMARGO DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANI MARCHI 

KOZAK, AIRTON CELLA, MAURO MEAZZA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEU LIMA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001299-91.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIRLEU LIMA DA 

ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011117-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011117-55.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 02 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011260-83.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA MACEDO SCHRODER (EXECUTADO)

 

Processo: 8011260-83.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 02 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA SILVA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001302-46.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA SANTA 

SILVA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA SILVA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001303-31.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA SANTA 

SILVA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001304-16.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ZEANALIA 

VIANA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA SILVA DE SOUSA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001305-98.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA SANTA 

SILVA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001306-83.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ZEANALIA 

VIANA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001307-68.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ZEANALIA 

VIANA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001308-53.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ZEANALIA 

VIANA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ANDREOLA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001309-38.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GABRIELA 

ANDREOLA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001310-23.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA OLIVEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MULINARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001311-08.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EVALDO 

MULINARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI POLO PASSIVO: CELSO RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REUBLETY ARAUJO NAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 184 de 378



PROCESSO n. 1001312-90.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:REUBLETY 

ARAUJO NAVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005328-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PIRAGIBE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LEONES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005328-24.2019.8.11.0040 Reclamante: PIRAGIBE FERREIRA DA SILVA 

Reclamado: JOSÉ LEONES DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$10.000,00, representada por prestação de serviços para a parte 

reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não contestou a 

demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não contestou a demanda, 

reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo 

porque a dívida está devidamente representada pelos documentos 

juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$10.000,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir 

do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROFERTIL AGROPECUÁRIA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000746-44.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008622-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1008622-84.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FABIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: 1001295-54.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001159-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo: 1001159-57.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI RAINERI (REU)

 

Processo: 1001230-59.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 14:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA (REU)
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Processo: 1001235-81.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (AUTOR)

IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001207-16.2020.8.11.0040. AUTOR: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES REU: ELISANGELA DIAS 

MARQUES Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da 

decisão prolatada, sob a alegação de omissão, pois não analisou os 

pedidos de reintegração de posse, do veículo, objeto de discussão dos 

autos, bem como de expedição de ofício ao DETRAN para transferência 

dos pontos das infrações cometidas com referido veículo para a CNH da 

requerida. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes 

DOU PARCIAL PROVIMENTO. Isso porque, constata-se que, quanto ao 

pedido de reintegração de posse, embora tenha sido deferida a tutela 

equivalente, determinando a restrição de circulação do veículo, fato é que, 

quando de eventual e futura apreensão do veículo, até referido 

acontecimento, a requerida poderá continuar praticando reiteradas 

infrações de trânsito, colocando, inclusive, a vida de outras pessoas em 

perigo iminente, tanto pelo fato de estar dirigindo na cidade, quanto na BR 

(conforme se vê pelos documentos juntados à inicial), mormente pelo fato 

de não possuir CNH, ou seja, a mesma é impedida de transitar dirigindo o 

veículo, aliado ao fato de estar transitando com o veículo com os impostos 

vencidos, demonstrando, desta forma, o periculum in mora. Outrossim, a 

inadimplência por parte da requerida está demonstrada, ao menos nesta 

fase sumária, pelos documentos atrelados à inicial (conversas via 

whatsapp e notificação extrajudicial), no qual houve, até o momento, 

passados 02 anos da venda do bem, somente o pagamento de R$6.500,00 

de um total, à época, de R$18.000,00 e, sendo efeito da rescisão do 

contrato de compra e venda, o retorno das partes ao status quo, o que 

implica na recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como 

era antes, não haverá qualquer prejuízo à requerida o deferimento da 

reintegração da posse do bem à autora. Porém, no que toca ao pedido de 

expedição de ofício ao DETRAN para transferência dos pontos praticados, 

até então, para a requerida, tratando-se de pedido que esgota o mérito da 

demanda, deve ser analisado, tão somente, após o contraditório e 

eventual produção de provas. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos 

de declaração manejados e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, 

para determinar a reintegração da posse do veículo, objeto da inicial, à 

parte autora. Expeça-se o mandado de reintegração de posse, bem como 

de intimação/citação da requerida para a audiência já designada nos 

autos. PASSA A PRESENTE DECISÃO FAZER PARTE DA DECISÃO DE 

NUM. 29664953. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAVID DOUGLAS DA SILVA (REU)

 

Processo: 1001238-36.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA AVELIN DA LUZ RODRIGUES (REU)

 

Processo: 1001239-21.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES 73552062149 (REU)

RODRIGO FERNANDES (REU)

 

Processo: 1001240-06.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:30 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005813-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA MULLER BENITEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJE 1005813-92.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante (advogado) 

para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida como “não existe o numero indicado” 

encaminhada ao PSF III juntada no ID. 28566971(29/01/2020). Sorriso/MT, 

02 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO (REQUERIDO)

GABRIEL ARTUR SCARTON (REQUERIDO)

 

Processo: 1001259-12.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI OAB - 024.783.261-83 (REPRESENTANTE)

 

PROCESSO n. 1001320-67.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GLEYDSON ORIO 

RUDNISKI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL KRZYZANSKI, 

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001283-40.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMANUELE CAPPI BERGAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1001296-39.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEU LIMA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001299-91.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 17:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001324-07.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ADAIR JOSE DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SAFADI, YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU POLO PASSIVO: OI MÓVEL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

SUELEN TAIS GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006088-70.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 31/03/2020 Hora: 14:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DURIGON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1001329-29.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:VALMIR 

ANTONIO DURIGON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURI ANTONIO 

STUANI, MAURO ANTONIO STUANI POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001287-77.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 14:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DURIGON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1001330-14.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:VALMIR 

ANTONIO DURIGON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURI ANTONIO 

STUANI, MAURO ANTONIO STUANI POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI OAB - 024.783.261-83 (REPRESENTANTE)

 

Processo: 1001320-67.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 15:40 .

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004733-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR TELES (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004733-59.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 2 de 

março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1001103-24.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 28/04/2020 Hora: 15:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005778-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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))

 

Processo: nº 1005778-64.2019.8.11.0040 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. 29672171, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 02 de março 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PESSOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001199-39.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 28/04/2020 Hora: 17:10 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DELLA JUSTINA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOLANGE PEREIRA JARDIM (EXECUTADO)

 

Processo: 1006042-81.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 02 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

 

Processo: 1001177-78.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 28/04/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003788-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BATISTA MASSOCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003788-43.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 02 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001213-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIR SAGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

SERASA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001213-23.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:20 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001968-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISMAR FEITOZA ARAUJO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001968-52.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 02 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO ANDORINHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANE KELI BORDIN (EXECUTADO)

 

Processo: 8010596-76.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 02 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA SILVA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo: 1001302-46.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 13:30 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001212-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTO TEIXEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BONES BLOCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: OLINTO TEIXEIRA 

NETO Executado: DOUGLAS BONES BLOCK Número do Processo: 

1001212-38.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 
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MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY ALVES MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001224-52.2020.8.11.0040 Reclamante: DAIANY ALVES MOREIRA DA 

SILVA Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008855-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA CASANOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1008855-81.2019.8.11.0040 Reclamante: MODA MENOR COMERCIO DE 

ROUPAS INFANTIS LTDA - ME Reclamado: ROZANGELA CASANOVA 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, 

diga a parte reclamante, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) 

deseja a citação/intimação do reclamado. Com a indicação, cumpra-se o 

ato obstado (citação/intimação), observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

GABRIEL ARTUR SCARTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001259-12.2020.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA 

MESQUITA REQUERIDO: GABRIEL ARTUR SCARTON, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que seu deferimento in 

limine litis esgotaria o mérito da demanda, qual seja, transferência da 

propriedade do veículo para o requerido, devendo ser analisado após o 

contraditório e eventual produção de provas. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Sem prejuízo, dispenso a presença do requerido DETRAN no 

ato aprazado. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001261-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DRIGO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERLI PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE PECAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001261-79.2020.8.11.0040 Reclamante: THIAGO DRIGO DE OLIVEIRA 

Reclamado: SERLI PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE PECAS - ME Vistos 

etc. Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, II, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita e, sendo a agência bancária em 

que o emitente mantém sua cota corrente situada na Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, incompetente é este Juízo para julgamento da presente 

demanda. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 282/STF. CHEQUE NÃO PAGO. FORO COMPETENTE. LOCAL DE 

PAGAMENTO DO TÍTULO. 1. A ausência de decisão acerca dos 

dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do 

recurso especial. 2. Em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro 

competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição 

financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em 

que o emitente mantém sua conta corrente. Precedentes. 3. Agravo 

interno não provido”. (STJ. 3ª T. AgInt no REsp 1650990/MG, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, J. 10/04/2018, DJe 13/04/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CHEQUE (cheque) - 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - FORO 

COMPETENTE - FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER 

SATISFEITA (cheque) - ARTIGO 100, INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - 

MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.A competência 

para processar e julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de 

dívida advinda da compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar 
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onde a obrigação deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda 

com a ação de execução do contrato de compra e venda não foi 

examinada pelo juízo singular, descabendo a este julgador manifestar-se 

sobre o tema, sob pena de supressão de instância”. (TJMT. Quarta 

Câmara de Direito Privado, N.U 0147236-56.2012.8.11.0000, AI 

147236/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 18/12/2013, 

DJE 21/01/2014) Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial do 

juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RA2 LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JONAS OLIVEIRA 

Executado: RA2 LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - ME Número do 

Processo: 1001209-83.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROFERTIL AGROPECUÁRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000746-44.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARINA OLIVEIRA SOARES 

REQUERIDO: AGROFERTIL AGROPECUÁRIA Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008622-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1008622-84.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA 

QUINTINO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FABIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)
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TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001295-54.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ERICA FABIANA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME, CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABYANN NASCIMENTO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001244-43.2020.8.11.0040. REQUERENTE: FABYANN NASCIMENTO DE 

FARIA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, POR DO SOL 

URBANIZACOES LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada, a 

qual tem por objeto CDA executada na Ação de Execução Fiscal 

(1006747-50.2017.8.11.0040) a qual tramita na 4ª Vara desta Comarca. A 

conexão se dá nos casos previsto no art. 55 do NCPC, que dispõe: "Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. Pra que não haja decisões conflitantes, 

devem os processos ser apensados em razão da conexão existente entre 

eles. Sobre o tema, vejamos o seguinte Julgado: PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO. 

JULGAMENTO SIMULTÂNEO. COMPETÊNCIA. Havendo conexão entre 

execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos 

processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, 

ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e 

julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido.(STJ – 1ªT. Relator: 

Ministro ARI PARGENDLER, J. 06/08/2013) Diante do exposto, nos termos 

do art. 55 do NCPC, declino da competência e determino a remessa dos 

autos à 4ª Vara para apensamento aos autos do processo n° 

1006747-50.2017.8.11.0040, em razão da conexão existente entre eles, 

nos termos da fundamentação acima. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (AUTOR)

IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001207-16.2020.8.11.0040. AUTOR: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES REU: ELISANGELA DIAS 

MARQUES Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da 

decisão prolatada, sob a alegação de omissão, pois não analisou os 

pedidos de reintegração de posse, do veículo, objeto de discussão dos 

autos, bem como de expedição de ofício ao DETRAN para transferência 

dos pontos das infrações cometidas com referido veículo para a CNH da 

requerida. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes 

DOU PARCIAL PROVIMENTO. Isso porque, constata-se que, quanto ao 

pedido de reintegração de posse, embora tenha sido deferida a tutela 

equivalente, determinando a restrição de circulação do veículo, fato é que, 

quando de eventual e futura apreensão do veículo, até referido 

acontecimento, a requerida poderá continuar praticando reiteradas 

infrações de trânsito, colocando, inclusive, a vida de outras pessoas em 

perigo iminente, tanto pelo fato de estar dirigindo na cidade, quanto na BR 

(conforme se vê pelos documentos juntados à inicial), mormente pelo fato 

de não possuir CNH, ou seja, a mesma é impedida de transitar dirigindo o 

veículo, aliado ao fato de estar transitando com o veículo com os impostos 

vencidos, demonstrando, desta forma, o periculum in mora. Outrossim, a 

inadimplência por parte da requerida está demonstrada, ao menos nesta 

fase sumária, pelos documentos atrelados à inicial (conversas via 

whatsapp e notificação extrajudicial), no qual houve, até o momento, 

passados 02 anos da venda do bem, somente o pagamento de R$6.500,00 

de um total, à época, de R$18.000,00 e, sendo efeito da rescisão do 

contrato de compra e venda, o retorno das partes ao status quo, o que 

implica na recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como 

era antes, não haverá qualquer prejuízo à requerida o deferimento da 

reintegração da posse do bem à autora. Porém, no que toca ao pedido de 

expedição de ofício ao DETRAN para transferência dos pontos praticados, 

até então, para a requerida, tratando-se de pedido que esgota o mérito da 

demanda, deve ser analisado, tão somente, após o contraditório e 

eventual produção de provas. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos 

de declaração manejados e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, 

para determinar a reintegração da posse do veículo, objeto da inicial, à 

parte autora. Expeça-se o mandado de reintegração de posse, bem como 

de intimação/citação da requerida para a audiência já designada nos 

autos. PASSA A PRESENTE DECISÃO FAZER PARTE DA DECISÃO DE 

NUM. 29664953. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006890-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006890-68.2019.8.11.0040. AUTOR(A): RUTH GONCALVES DOS 

SANTOS REU: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE SORRISO Vistos etc. Face a manifestação retro, 

desconstituo o perito anteriormente nomeado e nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, o qual poderá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 192 de 378



ser localizado na Rua dos Estados, 20, apto, 05, email: 

fjrdasilva@gmail.com, tel: 99724-1919, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Intimem-se. Cumpra-se, inclusive os 

itens “v” e seguintes da decisão de Num. 25175358. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004844-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES LEMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004844-09.2019.8.11.0040 Vistos etc. Em que pese a justificativa 

apresentada em 28/02/2020, pelo reclamado, quando já havia, inclusive, 

pedido de cumprimento de sentença, ante o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos, fato é que a audiência de conciliação 

estava aprazada para 05/02/2020, ou seja, 23 dias antes da juntada da 

justificativa. Outrossim, sequer foram juntados documentos 

comprobatórios das alegações do requerido apresentadas na petição de 

Num. 29718980. Sendo assim, resta prejudicada a análise do referido 

pleito. Portanto, 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. 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 anterior, 

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. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JOSE IVANILDO 

BARBOSA DA SILVA Executado: LUIS ANTONIO CORREA Número do 

Processo: 1001300-76.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MULINARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001311-08.2020.8.11.0040. AUTOR: EVALDO MULINARI REU: CELSO 

RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

transferência indevida de valor na conta bancária do reclamado, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, mormente pelo fato de 

que os valores ficarão depositados junto à conta única do TJMT até o 

julgamento do feito, não havendo, portanto, qualquer prejuízo às partes. A 

par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da utilização do 

valor, pelo reclamado, constante em sua conta bancária. Nesse contexto 

de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar o imediato bloqueio e transferência à 

conta única, dos valores discutidos na inicial (R$1.038,30), via BACENJUD, 

devendo os mesmos permanecer vinculados até ulterior determinação 

judicial. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, 

e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:
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GLEYDSON ORIO RUDNISKI OAB - 024.783.261-83 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001320-67.2020.8.11.0040. REQUERENTE: GLEYDSON ORIO RUDNISKI - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de tutela 

antecipada, sob a alegação de que recebeu uma carta da reclamada 

referente a uma multa, a qual seria oriunda de irregularidade na energia 

elétrica, tendo sido constatada diferença de consumo. Aduz que o valor 

cobrado é indevido, pugnando que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia, bem como de proceder com a inscrição do seu 

nome no rol de inadimplentes. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os 

autos, constato a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o 

corte no fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando 

de discussão acerca da legalidade da cobrança. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR A 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, 

SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 – COBRANÇA DE FATURAS 

PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC 

DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - 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.A pretensão autoral consiste em 

declarar a nulidade da cobrança de valores referentes a supostas 

diferenças de consumo que não são devidas e já foram discutidas em 

outra ação (Declaratória de Inexistência de Débito, Revisão de Valores c/c 

Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar e Indenização Por Danos 

Morais nº. 2604-83.2016.811.0003 – Código 819109), e também está 

sendo cobrada por débitos pretéritos (janeiro/fevereiro/março/ 

abril/maio/junho/ agosto 2016).Inobstante seja possível a suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança” (grifei). (TJMT. Segunda 

Câmara de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, J. 03/10/2018, 

DJE 15/10/2018). Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o 

requerente ser privado injustamente de serviço essencial, já é suficiente 

para o deferimento da medida liminar, visto que a dívida está sendo 

discutida em juízo, não sendo justo, nem razoável, a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Outrossim, se procedentes as alegações 

da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão 

da liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO 

ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE 

A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da 

autora, com relação ao débito, objeto da presente demanda, bem como se 

abstenha de inserir o débito discutido na presente demanda em cadastros 

de inadimplentes, até o julgamento final da ação. Para o caso de 

desobediência, fixo multa no valor de R$500,00. Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003098-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003098-43.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: D.S.L FARMACIA LTDA - ME 

EXECUTADO: LUAN PABLO PRESTES COOKE Vistos etc. Intimem-se as 

partes acerca da expedição do mandado de adjudicação do bem 

penhorado nos autos, devendo o executado indicar conta bancária para 

levantamento do valor depositado pelo exequente. Na sequência, 

voltem-me os autos conclusos para extinção do feito pelo pagamento, bem 

como levantamento dos valores ao executado. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001324-07.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ADAIR JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005816-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA 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: 

1005816-76.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA BATISTA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 
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RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. 

De início, rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que a inicial está 

acompanhada dos documentos necessários ao julgamento da lide. Dito 

isso, passo à análise do mérito. A contratação entre autora e requerida é 

inquestionável, porquanto admitida pela própria demandante na exordial. 

Em contrapartida, não restou comprovada a propaganda enganosa que a 

autora foi vítima, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC. 

Destarte, entendo que restou comprovada a licitude do débito negativado, 

tendo a empresa ré agindo em exercício regular do direito, não existindo 

danos morais a serem indenizados. Por fim, deixo de condenar a 

requerente em litigância de má-fé, vez que não demonstrado ardil 

necessário a impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos formulado na 

inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005827-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005827-08.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO DA CONCEICAO 

COSTA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em 

que a parte autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autor e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor final 

e prestadora de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Asseverada tal premissa, passo à análise do 

mérito. Restou demonstrado nos autos que a requerida inscreveu 

indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 

virtude de dívida comprovadamente paga. Portanto, a ré não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da cobrança e que a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito foram devidas, ônus que lhe incumbia, por força do 

art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de indenização por danos 

morais, entendo que se vislumbra dano extrapatrimonial a ser reparado, 

tendo em vista que os fatos narrados geraram abalo emocional, desgosto 

e desprestígio pessoal causado à vítima. Destarte, por se tratar de algo 

imaterial ou ideal, não se pode exigir que a comprovação do dano moral 

seja feita pelos mesmos meios utilizados para a demonstração do dano 

material. Em casos como o que se apresenta, o dano moral está ínsito na 

própria ofensa, de tal modo que, provado o fato danoso, ipso facto, está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência 

comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – 

CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE 

JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Convém salientar que o critério de fixação do valor da 

indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem servir de 

fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo 

do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização 

deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, 

tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. 

Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do dano 

decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, já que se 

trata de ilícito contratual. Por fim, ante a ilicitude da negativação, o pedido 

contraposto é improcedente. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida ao autor (ID 22834365), 

tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Declarar a inexistência 

do débito levado à negativação; c) Condenar a ré a pagar indenização por 

danos morais ao requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

correção do INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Outrossim, 

julgo improcedente o pedido contraposto. Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juíza 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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1008410-63.2019.8.11.0040. REQUERENTE: NOEMA IZABEL FERREIRA 

FRANCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos, etc. Trata-se de 

ação pretendendo indenização por danos morais, em que a parte autora 

alega que seu nome foi protestado indevidamente. Relatório dispensado[1]. 

Passo a DECIDIR. De início, a preliminar arguida em contestação será 

analisada juntamente com o mérito por estar intimamente ligado a ele. 

Asseverada tal premissa, passo à análise do mérito. Restou demonstrado 

nos autos que o pagamento do débito ocorreu em 23/10/2019, ao passo 

que o cancelamento do protesto se deu somente em 11/11/2019. Portanto, 

ficou comprovada a ilicitude da restrição. No tocante a condenação de 

indenização por danos morais, entendo que se vislumbra dano 

extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os fatos narrados 

geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio pessoal causado à 

vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir 

que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios 

utilizados para a demonstração do dano material. Em casos como o que se 

apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, 

provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa 

de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM 

CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É inadmissível a juntada 

de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação 

de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo sequer a 

comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo público 

de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal 

contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição é indevida e gera dano moral. Ademais, a prova da contratação 

original, sem a comprovação da cessão de crédito, não se presta a 

justificar a restrição, pois não demonstrada a legitimidade para encaminhar 

o nome do consumidor para negativação. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. (N.U 

1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

Convém salientar que o critério de fixação do valor da indenização deve 

ser feito do modo mais justo possível, sem servir de fonte para 

enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo do 

considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização deve 

corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, tendo em 

conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. Sendo assim, 

no caso concreto, a natureza e extensão do dano decorrente do protesto 

indevido do nome da autora, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial, para o fim específico de condenar a ré a pagar 

indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da 

MM Juíza de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003284-32.2019.8.11.0040. REQUERENTE: WILLE & SOUZA LTDA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora pretende ser 

indenizada por danos morais, materiais e lucro cessante decorrente da 

queima de eletroeletrônicos por oscilação de energia. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do 

Consumidor, pois se trata de relação de consumo. De início, rejeito a 

preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, porquanto a 

prova pericial é prescindível para o desdobramento do ponto 

controvertido, sendo o conjunto probatório acostado aos autos suficiente 

para o julgamento da causa. Dito isso, passo à análise do mérito. Do 

acervo probatório constante dos autos, verifica-se houve a queima de 

aparelhos eletroeletrônicos instalados na unidade consumidora de 

titularidade da parte autora, em razão de oscilação de energia, bem como 

houve o ressarcimento de parte dos prejuízos sofridos. No caso, 

conquanto a ré alegue a ausência de provas que atestem os prejuízos 

alegados, em verdade não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II, do CPC, 

e § 3º do art. 14 do CDC, do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da autora, deixando de trazer aos autos documentos 

que elidissem as alegações iniciais. Assim, sendo demonstrado o dano e o 

nexo causal, exsurge o dever de indenizar da ré, visto que sua 

responsabilidade, por ser prestadora de serviço, é objetiva quanto aos 

danos causados aos consumidores. Nesse sentido: “E M E N T A – 

RECURSO INOMINADO – ATERMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO 

TELEVISOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDO TÉCNICO – DANO 

MATERIAL DEVIDO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(TJMS. N/A n. 0000263-43.2019.8.12.0006, Camapuã, 1ª Turma Recursal 

Mista, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 31/01/2020, p: 

03/02/2020). A empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, 

colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente 

ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou 

culpa em sua conduta. De outra banda, os transtornos decorrentes da 

falha na prestação de serviço, não chegam a alcançar, por si só, o dano 

moral, conceito reservado àqueles casos onde estão presentes dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação, que interfiram intensamente no 

equilíbrio psicológico da pessoa, não evidenciados no caso. Do mesmo 

modo, entendo ser improcedente o pedido de lucro cessante, vez que não 

há provas nesse sentido, ônus que incumbia exclusivamente à parte 

autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, 
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por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a 

pagar indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 

8.116,00 (oito mil e cento e dezesseis reais), corrigido pelo INPC, desde a 

queima dos aparelhos, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto 

com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juíza de Direito Presidente do 

JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de 

fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005374-13.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GIL ZAMIGNAN E ZAMIGNAN 

LTDA REQUERIDO: L?DER DID?TICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- ME Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo e indenização por danos 

morais, em que a parte autora alega que seu nome foi protestado 

indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, rejeito 

a preliminar de incompetência territorial, tendo em vista o permissivo 

contido no art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, senão vejamos: “4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: III - do domicílio do 

autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza”. Asseverada tal premissa, passo à análise do mérito. 

Restou demonstrado nos autos que a requerida protestou indevidamente o 

nome da autora, porquanto o segundo boleto só era exigível após o 

recebimento das mercadorias, conforme provas acostadas à inicial. De 

outra banda, a ré não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança 

e que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foram devidas, ônus 

que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC. No tocante a 

condenação de indenização por danos morais, entendo que se vislumbra 

dano extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os fatos 

narrados geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio pessoal 

causado à vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se 

pode exigir que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos 

meios utilizados para a demonstração do dano material. Em casos como o 

que se apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo 

que, provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à 

guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que 

decorre das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO 

– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM 
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CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM 

GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Convém salientar que o critério de fixação do valor da 

indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem servir de 

fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo 

do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização 

deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, 

tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. 

Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do dano 

decorrente do protesto indevido do nome da autora, bem como 

considerando as condições socioeconômicas das partes e os princípios 

norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde 

a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, já que se trata de ilícito contratual. Por fim, as custas do 

cartório foram pagas pela autora e, por isso, é procedente o pedido de 

ressarcimento/danos materiais. Destarte, a procedência parcial dos 

pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, nos termos do art. 186 do 

Código Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para o fim específico de: a) Condenar a requerida a pagar 

indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 258,50 (duzentos 

e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), corrigido pelo INPC, desde 

o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. b) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais à 

requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 
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buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 
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EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
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procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 
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sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 
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PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006453-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GUIMARAES PEREIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006453-27.2019.8.11.0040. INTERESSADO: AMARILDO GUIMARAES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte 

autora pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos incidentes 

sobre o veículo em apreço, sob a alegação de que o mesmo foi objeto de 

furto em 2008. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Detran, tendo em vista que 

as informações dos débitos constam no cadastro do autor. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Restou comprovado que o veículo foi furtado 

em 2008, conforme documentos acostados à inicial. Assim, os débitos 

lançados no CPF do requerente após esta data são indevidos. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) 

Confirmar a liminar concedida ao autor (ID 23868542), tornando-a definitiva 

em todos os seus termos; b) Declarar a inexigibilidade dos débitos 

referente ao veículo Yamaha YBR 125 E, placa KAI 1855, Renavam 

00883101513, lançados indevidamente em nome do autor. Nos termos do 

art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 21 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005420-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO MACHADO VINISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005420-02.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MAICO MACHADO VINISKI 

REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

ação indenizatória em que a parte autora alega que sofreu dano moral 

decorrente de propaganda enganosa. Relatório dispensado[1]. Passo a 

DECIDIR. De início, rejeito as preliminares arguidas, tendo em vista que 

ficou claro que o veículo foi adquirido e é utilizado pelo requerente, sendo 

irrelevante se a nota fiscal foi emitida em nome de pessoa jurídica; além 

disso, o equívoco ao atribuir o valor da causa não tem o condão de 

prejudicar o exame do mérito. Claramente aplicável ao caso em apreço as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação 

de consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. Em que pesem as 

alegações do autor, não merecem prosperar. Explico. No caso, não estão 

presentes os requisitos necessários para a configuração de dano moral. 

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, 

inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano. 

Nesse sentido: “Apelação. Ação de indenização por danos materiais e 

morais. Dano moral não configurado - Mero aborrecimento - Sucumbência 

recíproca- Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido”. 

(TJSP – Apelação 1006333-72.2014.8.26.0482 – Relatora Maria Cristina de 

Almeida Bacarim – 29ª Câmara de Direito Privado – j. 06.08.2018) Desse 

modo, uma vez não demonstrados os requisitos da reparação civil, não há 

falar em dever de indenizar. Por fim, deixo de condenar o autor em 

litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal 

reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Nos termos do art. 

487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001033-41.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DAVID DOS SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de ação em que o autor alega que seu veículo foi 

abastecido com combustível alterado, o que lhe gerou danos materiais e 

moral. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do 

Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. Restou 

comprovado, ainda que por prova testemunhal, que o veículo do autor 

sofreu os danos descritos na inicial por presença de água no combustível, 

o que caracteriza o chamado “combustível adulterado”. Assim, é 

indiscutível a responsabilidade da ré, nos moldes do art. 14 do CDC, ou 

seja, de forma objetiva, já que não se verifica presença de excludentes de 

sua responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. 

PRELIMINARES, AFASTADAS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. 

COMBUSTÍVEL ADULTERADO. JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO E 

COMPROVANTE DAS DESPESAS PARA CONSERTO. TENTATIVA DE 

SOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL, SEM ÊXITO. PROVA SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR O 

CONSUMIDOR PELA QUANTIA SUPORTADA PARA O CONSERTO. ÔNUS 

DA RÉ DE DEMONSTRAR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU DE FORMA SATISFATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível Nº 

71007398894, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 23/02/2018). Destarte, os danos materiais 

sofridos pelo autor deverão ser suportados pela ré. No tocante aos danos 

morais, ausente demonstração de que o autor tenha sido submetido à 

situação constrangedora decorrente da situação narrado e, portanto, o 

pedido é improcedente. Por fim, deixo de condenar o requerente em 

litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal 

reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim 

específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos 

materiais ao autor no valor de R$ 14.014,00 (quatorze mil e quatorze 

reais), corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

incidirem desde a data do abastecimento (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004541-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAILLA TRICI RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA LUIZ OAB - PR68649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004541-92.2019.8.11.0040. REQUERENTE: THAILLA TRICI RODRIGUES 

MOTA REQUERIDO: MERCADOMOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que após ter negociado e pago divida perante a 

requerida seu nome permaneceu nos órgãos de proteção ao crédito, 

razão pela qual requer seja indenizada. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Quanto ao mérito da presente demanda insta salientar que é incontroverso 

que houve quitação da dívida da requerente perante a requerida, e que 

esta já procedeu a baixa da respectiva negativação da autora, solicitada 

no dia seguinte a confirmação do pagamento. Ou seja, a requerida 

demonstrou que após o pagamento procedeu a baixa da negativação, 

inexistindo, portanto, ato ilícito a ser a ela atribuído. Não suficiente, existe 

outro registro de negativação da requerente (Num. 21384249), por outra 

empresa, e, nos termos da Sumula 385 do STJ, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição. Por estas razões não 

há que se falar em indenização por danos morais, e a improcedência da 

demanda é a medida que se impõe. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos apresentados no presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. 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. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual 
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submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDEMAR BELTRAME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002663-35.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SIDEMAR BELTRAME 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc.. Trata-se de 

reclamação, pugnando pela condenação do Município Reclamado ao 

pagamento de indenização por danos materiais, eis que o veículo do autor 

estava estacionado, e funcionários de uma cooperativa terceirizada pelo 

Município estavam cortando grama da praça pública, sendo que o cortador 

de grama atirou uma pedra que veio a atingir o vidro do carro do autor. Em 

contestação, a parte reclamada aduz que não pode ser responsabilizada 

por atos dos funcionários da empresa terceirizada, que é justamente para 

evitar estes transtornos que terceiriza o serviço, não havendo 

contestação quanto aos fatos narrados. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando a contestação, verifica-se que a parte reclamada 

defende-se trazendo controvérsia sobre a incidência de responsabilidade 

ou não, haja vista que o ato que casou prejuízos ao autor se deu por ação 

de funcionário de empresa terceirizada e não por servidor municipal. 

Desta feita, sem maiores delongas, faz jus o requerente à indenização 

pleiteada para ser reparado dos prejuízos materiais sofridos. Em que pese 

tal argumentação, conforme posição do STJ o tomador de serviços é 

também responsável pelos atos dos funcionários da terceirizada, sendo 

considerado seu preposto, pois vejamos: Ementa. Responsabilidade civil e 

processual civil. Recurso especial. Indenização por danos morais 

decorrentes de ato ilícito. Legitimidade passiva. Empresa tomadora de 

serviços. Funcionário terceirizado. Atuação como preposto. Precedentes. 

Responsabilidade objetiva. - O fato do suposto causador do ato ilícito ser 

funcionário terceirizado não exime a tomadora do serviço de sua eventual 

responsabilidade; - A jurisprudência do STJ entende como preposto 

aquele que possui relação de dependência ou presta serviço sob o 

interesse de outrem. Precedentes; - O acórdão recorrido fixou a 

responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, por ter o 

acusado agido na qualidade de agente da recorrente. Recurso especial 

não conhecido. (STJ, REsp 904127/RS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, data do julgamento 18/09/2008, DJe 

03/10/2008, RSTJ vol. 213 p. 302) Desta feita, não há que se falar em 

ilegitimidade do Município, eis que incontroversamente o prejuízo do autor 

se deu em razão de ato de preposto que agia em serviço do Município réu, 

devendo este indenizar o requerente pelos prejuízos sofridos, quais 

sejam, R$950,00 (Num. 19617233). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$950,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais desde o desembolso. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006254-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006254-05.2019.8.11.0040. REQUERENTE: REGIANE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em danos morais e nulidade do débito, sob a alegação de que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. Restou demonstrado pela requerida que a 

autora contratou cartão de crédito da ré, os quais levaram à negativação 

do débito, cuja comprovação de adimplemento não consta nos autos. Além 

disso, a requerente sequer impugnou os documentos apresentados pela 

empresa demandada, o que imprime veracidade aos fatos alegados pela 

ré. Destarte, entendo que restou comprovada a licitude do débito 

negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício regular do direito, não 

existindo danos morais a serem indenizados. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulado na inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GERALDELLI CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006070-49.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA GERALDELLI 

CAMPOS FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que controverte as faturas dos meses 09/2018 à 08/2019, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito, requerendo a condenação da 

requerida à repetição do indébito e danos morais. A requerida, por sua 

vez, defende a regularidade do débito, e elucida que além dos gastos 

computados, que se mantem na média da unidade consumidora, também 

houve cobrança de recuperação de receita, razão pela qual se justifica 

faturas emitidas com valores maiores. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

De inicio, rejeito a preliminar de incompetência do juízo eis que 

desnecessária prova pericial para solução da demanda. Pois bem, 

verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças por si realizadas. Nesta 

toada, da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que restou 

demonstrado que na realidade o que ocorreu foi que em setembro de 2018 

foi constatado que o medidor da unidade consumidora da autora estava 

danificado/destruído, de modo que não estava computando corretamente o 
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consumo, e que após a troca do referido equipamento, houve aumento do 

consumo registrado em todos os meses subsequentes, corroborando com 

o que a requerida constatou (medidor com defeito). Justifica a requerida 

que além do aumento do consumo após a troca do medidor, foi cobrado da 

requerente a recuperação de receita pelos meses em que não houve a 

correta marcação do consumo, de forma parcelada conforme 

demonstrativo num. 27609660. Desse modo, não verificada qualquer 

irregularidade no faturamento dos meses impugnados, a manutenção do 

débito de consumo é a medida que se impõe. Posto isso, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 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. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004715-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004715-04.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROSELI DE FATIMA 

RODRIGUES DIAS REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO 

LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA na qual alega a parte 

autora que comprou produto mediante intermédio do requerido “Mercado 

Pago”, e não recebeu, razão pela qual acionou o PROCON, onde fizeram 

acordo para a devolução dos valores, o que não foi cumprido, razão pela 

qual intentou a presente demanda requerendo a restituição dos valores 

pagos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início, afasto as preliminares 

suscitadas eis que se confundem com o mérito da demanda. Resta 

incontroverso que a autora adquiriu via mercado pago produto que não lhe 

foi entregue, bem como que entabularam acordo via PROCON para que a 

requerida lhe devolvesse os valores pagos a título de ressarcimento. 

Conquanto, em que pese tenham firmado acordo, e em contestação a 

requerida tenha afirmado que devolveu os valores, não se infere nos 

autos qualquer comprovante de tal restituição, sendo que a autora afirma 

não ter conseguido proceder conforme a orientação recebida quando do 

acordo do PROCON para acessar a referida restituição. Desta feita, 

considerando ser incontestável a aplicação do CDC, o ônus do prazo cabe 

a parte requerida demonstrar que cumpriu com a devolução dos valores, o 

que não ocorreu no presente caso. Além de ter entabulado acordo 

administrativamente, é inafastável a responsabilidade da requerida, que 

intermediou o pagamento entre a autora e o fornecedor do produto, 

independentemente de qualquer argumentação da ré, sua função na 

relação comercial é justamente garantir o negócio jurídico, se assim não 

fosse não haverá qualquer necessidade de intermediador de pagamento. 

Desta feita, não restam dúvidas de que a ré é sim responsável solidária no 

caso em apreço, devendo restituir a requerente pelos valores que pagou 

sem receber os produtos adquiridos. Neste sentido menciono: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - CONSUMIDOR - MERCADO VIRTUAL - REJEIÇÃO DAS 

PRELIMARES DE NULIDADE NA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE, 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - SÍTIO 

ESPECIALIZADO NA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA VIA 

INTERNET - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR 

MEIO DO SITE - DEPÓSITO EFETUADO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - 

CULPA SOLIDÁRIA DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- TEORIA DO RISCO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - 

REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - FRUSTRAÇÃO DO ADQUIRENTE - 

QUEBRA DA CONFIANÇA CONTRATUAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. O julgamento da ação 

contrário à tese de defesa apresentada pela parte reclamada não é causa 

de cerceamento de defesa e nem gera a nulidade da sentença. Aplicação 

do princípio do livre convencimento. A recorrente é parte legítima para 

figurar no pólo passivo da ação porque aufere lucro com a aproximação e 

intermediação de interessados na compra e venda de produtos via 

mercado virtual, assumindo os riscos do negócio. Hipótese em que deve 

ser aplicada a responsabilidade civil pela teoria do risco. É nula a cláusula 

de eleição de foro imposta em contrato de adesão pelo fornecedor que 

onere de forma excessiva o consumidor. Se a reclamada, hospedeira de 

anúncios de terceiros e intermediadora de negociações de compra e 

venda de produtos, anuncia o serviço na internet na modalidade " Mercado 

Pago ", como a forma mais rápida e segura para comprar e vender no 

Mercado Livre, deve, assim, garantir aos seus clientes a aludida 

segurança, inclusive contra a investida de fraudadores. Aplicação do 

artigo 927 do CC/2002 e artigo 14 do CDC. A responsabilidade, neste 

caso, independe da existência de culpa, bastando o nexo de causalidade 

entre a prática adotada pela prestadora do serviço e o dano, ocasionado 

pela falta de segurança na negociação, nos termos dos artigos 14 e 22 do 

CDC. Uma vez perpetrada a falha no serviço, violando a confiança 

depositada pelo consumidor, resta evidente o dever de indenizar pelos 

danos materiais e morais, por extrapolarem os fatos ao mero 

inadimplemento contratual. Dano moral fixado com prudência, em face da 

análise conjunta da condição social e econômica do lesado, bem como da 

repercussão do dano. Ocorrendo o improvimento do recurso, deve o 

recorrente o pagamento das custas e honorários advocatícios. (N.U 

7376/2008, 7376/2008, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 05/06/2009, Publicado no DJE 25/06/2009) Se infere também 

do julgado acima, que nos casos como o em análise há danos morais in re 

ipsa. No que tange à quantificação dos danos morais, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de 

danos materiais, o valor de R$199,98, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso (Súmula 54 do STJ), bem como condenar ao pagamento de R$ 

3.000,00 a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de 

juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Após o trânsito 

em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004457-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: WILLIAN DAMIANI 
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REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais, na qual requer a parte autora seja indenizada, 

em razão da negativa, pela requerida, de procedimento cirúrgico 

oftalmológico e exame oftálmico, aduzindo que há previsão pela agência 

nacional de saúde, e que o contrato deve ser interpretado favoravelmente 

ao consumidor. 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 o pedido de indenização, pela parte autora, prospera. Isso 

porque, consta expressamente na cláusula oitava, do Contrato de Num. 

21311985, p. 03 que terá cobertura, para fins do referido contrato, todo e 

qualquer procedimento que conste no Rol de procedimentos da ANS. In 

casu, o procedimento cirúrgico que a parte autora pretendia ser realizado 

pela requerida, possui cobertura contratual, eis que encontra amparo no 

rol dos procedimentos da ANS, pois conforme informado tanto na petição 

inicial quanto na contestação e analisando as normativas juntadas aos 

autos, tanto pelo autor (Num. 21311989 – p. 2) quanto pela parte requerida 

(Num. 26105659 p. 20), existe previsão para o procedimento de cirurgia 

refrativa para quem possui hipermetropia até grau 6,0 com ou sem 

hipermetropia até grau 4,0, que era o caso do autor conforme se observa 

no laudo de Num. 21312092. Portanto, indiscutivelmente está coberto tal 

procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, devendo ser custeado pela 

requerida. Já não se pode afirmar o mesmo quanto ao exame tomografia 

ocular, pois não está previsto como prescrito para casos como do autor. 

Em casos tais, o TJMT tem entendido que, havendo expressa previsão 

contratual de que o plano de saúde somente cobrirá tratamentos e 

procedimentos incluídos pela ANS, lícita é a negativa de custeio dos 

exames perquiridos, senão vejamos: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO PEDIASUIT – PREVISÃO 

CONTRATUAL DE COBERTURA APENAS DOS TRATAMENTOS E EXAMES 

CONSTANTES DO ROL DE PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NA RESOLUÇÃO 

NORMATIVA Nº 338/2013 DA ANS – TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA 

REFERIDA RESOLUÇÃO – LEGITIMIDADADE DA NEGATIVA DE 

COBERTURA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Havendo 

expressa previsão contratual de que a operadora do plano de saúde 

somente cobrirá tratamentos e procedimentos incluídos na Resolução 

Normativa nº 338/2013 da ANS, entre os quais não se inclui o tratamento 

médico PEDIASUIT, é lícita a negativa de custeio desse exame, 

independentemente da aplicação do CDC à espécie, pois a interpretação 

de cláusulas de forma favorável ao consumidor não autoriza a 

modificação da relação contratual expressamente disposta”. (TJMT. 

Primeira Câmara de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

J.30/01/2018, DJE 19/02/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO 

DE SAÚDE – EXAME DE COERÊNCIA ÓPTICA – NEGATIVA DE 

COBERTURA – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA APENAS DOS 

TRATAMENTOS E EXAMES CONSTANTES DO ROL DE PROCEDIMENTOS 

INCLUÍDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 10 DO CONSU, ATUAL 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 338/2013 DA ANS – EXAME NÃO PREVISTO 

NA REFERIDA RESOLUÇÃO – LEGITIMIDADADE DA NEGATIVA DE 

COBERTURA – PEDIDO COMINATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – 

PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Havendo expressa previsão contratual de que a 

operadora do plano de saúde somente cobrirá tratamentos e 

procedimentos incluídos na Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS, 

entre os quais não se inclui o exame de coerência óptica para verificação 

de possível perda de fibras nervosas, é lícita a negativa de custeio desse 

exame, independentemente da aplicação do CDC à espécie, pois a 

interpretação de cláusulas de forma favorável ao consumidor não autoriza 

a modificação da relação contratual expressamente disposta”. (TJMT. 

Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 26218/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, J. 19/09/2017, DJE 26/09/2017) Desta feita, cabe a requerida 

indenizar o autor apenas pelos custos com o procedimento cirúrgico, qual 

seja, R$6.900,00 conforme doc. Num. 21312091, p. 2. Quanto aos danos 

morais, não se verifica no caso em apreço que a negativa de cobertura 

trouxe sofrimento ou transtorno ao ponto de gerar abalo emocional, o 

pedido era para procedimento eletivo, não urgente, a respeito do que 

houve controvérsia, o que por si só não causa abalo emocional. Pois 

vejamos: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OCORRÊNCIA 

– OBSCURIDADE INDEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Conforme já dito no Recurso de Embargos de Declaração de 

nº 26600/2018, realmente, o Acórdão embargado ao dar parcial 

provimento ao recurso da ora embargada Unimed Cuiabá, reformando a 

sentença do Juízo singular, foi omisso quanto a fixação do ônus 

sucumbencial. II – Ao afastar a indenização por danos morais , o Acórdão 

embargado enfatizou que, na hipótese, não houve a negativa de 

tratamento, mas somente discussão acerca do reembolso das despesas 

em Hospital de Alto Custo. (N.U 0026534-71.2018.8.11.0000, , SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Assim sendo, não há que se 

falar em indenização por danos morais. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a 

reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos materiais o valor de R$ 

6.900,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, a partir do desembolso (Súmula 54 do STJ), e 

julgo improcedentes os demais pedidos indenizatórios. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Após o trânsito 

em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 
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RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005446-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA JUMES DE BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORNARI & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005446-97.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DIANA JUMES DE BORBA 

REQUERIDO: FORNARI & CIA. LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação 

indenizatória decorrente de produto que apresentou defeito ainda no 

prazo de garantia, porém sem solução pela reclamada. Requer a parte 

autora a condenação da ré em restituição do valor pago pela mercadoria. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. A lide deve ser dirimida 

segundo os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, pois 

a autora insere-se no conceito de consumidora final e a requerida é 

fornecedora do produto. Adiante, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, 

tendo em vista que, apesar da compra ter sido realizada em nome de 

terceiro, o pagamento se deu pela autora. Asseveradas tais premissas, 

passo à análise do mérito. Na hipótese, não restou comprovado que os 

defeitos persistiram após a assistência técnica. Ao contrário, as fotos 

anexadas ao autos pela ré demonstram que a mercadoria encontrava-se 

em bom estado. Deste modo, a autora não comprovou do vício nos 

produtos, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC. Portanto, 

o pedido da inicial não merece acolhimento. No tocante ao pedido 

contraposto, entende ser improcedente, uma vez que a requerida não 

provou prejuízo moral ao seu nome decorrente dos fatos narrados. Por 

fim, deixo de condenar a requerente na litigância de má-fé, já que não 

vislumbro ardil necessário a impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial. Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto. 

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006009-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA (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 BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006009-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL DE SOUZA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que não possui relação jurídica com a requerida, e 

que passou a receber cobranças referentes à faturas de telefone fixo, as 

quais desconhece, requereu tutela antecipada para que seu nome não 

fosse incluído nos órgãos de proteção ao crédito. A requerida por sua vez 

defendeu a legalidade da cobrança. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

A parte reclamada trouxe no corpo da contestação (Num. 28990923, a 

partir da página 05) imagens das telas de seus sistemas que comprovam a 

existência de faturas emitidas e pagas, bem como que o contrato existe 

desde 31/07/2018, e que houve prestação de serviços conforme relatório 

de ligações e relatório de ordens de serviço nas quais demonstram que 

houve atendimento a solicitações para manutenção da referida linha 

telefônica. Não suficiente em seus cadastros constam com exatidão os 

dados do requerente. Ainda que se afirme que dentre tais documentos 

haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, 

sem a juntada de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é 

certo que a exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento 

parcial e a impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, 

emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que se 

conclua pela existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de 

contratação de serviços por call center e internet, o contrato escrito não 

pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o 

pacto. Além do mais, não é comum que um falsário/estelionatário estivesse 

utilizando os dados cadastrais da parte autora e quitando diversas 

faturas, durante um longo período, como in casu. Assim, embora a parte 

reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada 

comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a 

existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da 

dívida que ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação 

declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. 

Prestação de serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. 

Relação jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e 

mensagens, ao lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 
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Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005718-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE ALVES PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005718-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JUSCILENE ALVES PEREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que a requerida trocou seu hidrômetro e 

unidade consumidora, mas continuou a emitir cobranças referentes aos 

antigos hidrômetros, requerendo que não houvesse corte do fornecimento 

de água, bem como a declaração de inexistência de débitos e indenização 

por danos morais. A requerida defendeu-se aduzindo que tal situação já 

fora resolvida administrativamente quando a requerente procurou o 

PROCON local, já tendo sido cancelado o débito impugnado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Quanto ao mérito da presente demanda insta 

salientar que é incontroverso que houve baixa da dívida da requerente 

perante a requerida, não tendo ocorrido negativação e nem corte no 

fornecimento de água. Desta feita, não há que se falar em procedência da 

demanda, eis que com a baixa dos débitos impugnados via administrativa, 

deixa de haver interesse de agir em relação ao pedido de declaração de 

inexistência de débito. Considerando que não houve negativação, 

tampouco corte no fornecimento de água, não há que se falar em danos 

morais no caso em análise. Razão pela qual a improcedência de tal pedido 

é a medida que se impõe. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC. 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. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005394-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005394-04.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS DE PAULA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que controverte as faturas dos meses de fevereiro a 

abril/2018, julho a novembro de 2018 e janeiro a junho de 2019, eis que 

excessivas, pois não refletem o real consumo da residência, pugnando 

pela inexigibilidade de tais débitos com a readequação dos valores, bem 

como indenização por danos morais haja vista que houve corte no 

fornecimento de água. A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade 

do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início, rejeito a preliminar de 

incompetência do juízo, vez que desnecessária a prova pericial. Ademais 

as outras preliminares se confundem com o débito da demanda. Pois bem, 

a questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, 

inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. Com efeito, a parte reclamante sustenta cobrança 

exacerbada do consumo de energia nas faturas ora impugnadas, 

assegurando que os valores cobrados fogem ao consumo mensal médio 

da residência. A reclamada, por sua vez, afirma que não houve falha na 

prestação de serviço e que os valores cobrados refletem o consumo real. 

Diante da relação de consumo entre as partes, mormente no que tange a 

inversão do ônus da prova, incumbiria à reclamada demonstrar o 

contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que assim seja, 

pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria 

dispor - de condições para demonstrar o fundamento das cobranças. 

Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela 

reclamante se mostram acima do comum e incompatíveis com o perfil de 

seu consumo, devidamente demonstrado no documento Num. 22375370. 

Desta feita, constatada a elevação abrupta de consumo mensal de água 

nos meses impugnados, sem qualquer justificativa, deve ser assegurado 

ao consumidor o pagamento das faturas devidas com base no seu 

consumo médio. Da simples comparação do consumo mensal da parte 
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reclamante, vê-se que a cobrança é indevida, razão pela qual o excesso 

deve ser restituído, devendo o consumidor arcar tão somente com o 

montante relativo à média de consumo dos meses anteriores. Sobre o 

tema: “ APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO 

CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA 

– RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE EM DOBRO COM BASE NA MÉDIA 

DOS TRÊS MESES ANTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA 

- DANO MORAL E MATERIAL NÁO CONFIGURADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de provas quanto ao efetivo 

consumo, aliada à comprovação de que a fatura baseada em consumo 

muito maior do que a média dos meses anteriores enseja a restituição em 

dobro do valor excedente. (gr i fei)  ( . . . ) ” .  (TJMT. AC. 

0000067-47.2017.8.11.0014, Segunda Câmara De Direito Privado, 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, J. 15/08/2018, DJE 21/08/2018) De outro 

norte a parte requerida não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar a 

legalidade da cobrança. Quanto aos danos morais, constata-se que houve 

corte no fornecimento de água em decorrência de indébito, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT em 

casos análogos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – 

COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - 

AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE 

ENERGIA –– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há demonstração 

acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura 

questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do 

consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL 

que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos 

indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, 

de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para a apelada 

acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade 

de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor. A 

indenização por dano moral deve atender a uma relação de 

proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir 

com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 

razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 

3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 

04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização 

por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado 

nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, 

incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. 

(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 

0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE 

DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO. A 

suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o 

débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço 

essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os 

manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A 

interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é 

admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de 

Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO 

COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E 

ADEQUADO AO CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia 

elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a 

comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o 

acompanhamento do consumidor. A suspensão compulsória do 

fornecimento de energia elétrica, sem devido procedimento evidencia a 

ocorrência de danos morais . Mostrando-se o quantum proporcional e 

razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se 

falar em sua redução. (N.U 0001103-48.2014.8.11.0041, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando que os 

requerentes possuem filho ainda criança, que demanda ainda mais a 

necessidade do fornecimento de energia elétrica para o cotidiano, 

considerando a capacidade financeira dos reclamantes e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$ 3.000,00 a cada um dos autores, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR a indevidos os débitos correspondentes aos meses de 

fevereiro a abril/2018, julho a novembro de 2018 e janeiro a junho de 2019, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de novas faturas, 

com o consumo médio registrado nos meses anteriores; bem como para 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de DANOS 

MORAIS, o montante de R$3.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), 

e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). 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. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005552-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005552-59.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELIENE SOUSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que a parte reclamante requer a condenação da reclamada em danos 

morais, sob a alegação de que teve o nome negativa por dívida indevida, 

que alega desconhecer. A parte reclamada contestou a ação, aduzindo 

que a dívida é devida. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início, rejeito as 

preliminares da parte requerida, eis que não vislumbro no caso em análise 

inépcia da petição inicial, tampouco ausência do interesse de agir, haja 

vista que não é necessário demonstrar esgotamento das vias 
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administrativas para intentar ações da natureza do caso em comento. 

Outrossim, cumpre destacar que a presente demanda trata de evidente 

relação de consumo, aplicável portanto o CDC, e consequentemente a 

inversão do ônus da prova, recaindo este sobre a parte requerida, que ao 

alegar que a dívida negativada era devida deve provar a existência desta. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida não trouxe 

qualquer elemento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes que demonstre ser a autora responsável pela dívida em 

questão. Os prints de telas de sistemas trazidos na contestação não são 

suficientes a demonstrar que realmente a autora é titular do cartão de 

crédito emitido em seu nome, o endereço informado não corresponde ao 

atual da autora, não há qualquer comprovante de que o cartão de crédito 

que originou a dívida em discussão foi efetivamente enviado, recebido e 

utilizado pela autora, não houve qualquer pagamento das faturas trazidas 

com a inicial, e as compras que constam nas faturas indicam ser todas 

virtuais, não havendo precisão do local de uso do cartão de crédito. Desta 

feita, não há qualquer elemento suficiente a demonstrar que o cartão de 

crédito, embora emitido em nome da autora, seja de fato de sua 

responsabilidade, razão pela qual a medida que se impõe é o 

reconhecimento da inexistência do débito. Assim, considerando a prova 

acostada com a inicial da negativação injustificada e indevida do nome da 

parte autora (Num. 22527016), resta caracterizado o dever da requerida 

de indenizá-la pelos danos morais in re ipsa. Já no que tange ao quantum 

debeatur do dano moral, algumas considerações devem ser feitas. Deste 

modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR indevido o débito 

contestado no presente feito, devendo a reclamada proceder todas as 

baixas necessárias, e CONDENAR a parte reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser 

atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). 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. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito SORRISO, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006020-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO NUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUBURG METALURGICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: EDVALDO 

NUNES DOS SANTOS Reclamado: NEUBURG METALURGICA EIRELI - ME 

Processo nº. 1006020-57.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005554-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIDROLUX - COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIAGLAS VITORINO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005554-29.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VIDROLUX - COMERCIO DE 

VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME REQUERIDO: JUNIAGLAS VITORINO 

DIAS Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora reclama o 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Relatório 

dispensado[1]. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o caso dos 

autos enquadra-se no art. 308 do Código Civil, senão vejamos: “Art. 308. 

O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, 

sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter 

em seu proveito”. Não há nos autos comprovação de que o pagamento 

efetuado à senhora Kamila Brites foi revertido à requerente, tendo em 

vista que a cártula de cheque está nominal àquela, sendo que o débito era 

junto à empresa autora. Sendo assim, conclui-se que a requerente ainda é 

credora do débito em questão. Nesse sentido: “PAGAMENTO EFETUADO 

À PESSOA DIVERSA DO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 308 DO CÓDIGO 

CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO”. 

(TJ-DF - Agravo de Instrumento AG 48164420098070000 DF 

000481644.2009.807.0000 (TJ-DF) Jurisprudência. Data de publicação: 

31/08/2009). “PAGAMENTO EFETUADO À PESSOA DIVERSA DO CREDOR 

OU DE QUEM O REPRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Pelo conjunto probatório constante dos 

autos, indiscutível é a existência do débito da municipalidade, em razão da 

compra de produtos médico-hospitalares da empresa apelada. Restou 

cabalmente demonstrado que o pagamento da dívida foi efetuado à 

pessoa diversa do credor (...)”. (TJ-PR - Apelação Cível AC 3216575 PR 

0321657-5 (TJ-PR) Jurisprudência. Data de publicação: 23/05/2006). Logo, 

é procedente o pedido contido na exordial e, por isso, improcedente o 

pedido contraposto. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta 

nos autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim 

específico de condenar a parte requerida à pagar à requerente o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC, desde a propositura da 

ação, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 do CC). Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto. Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise da MM Juíza de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após 

a homologação, P.R.I. Sorriso, 27 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008624-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1008624-54.2019.8.11.0040 Reclamante: CELSON COSTA DA SILVA 

Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008651-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1008651-37.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JORDEANE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005105-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FIGUEIRO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005105-71.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SALETE FIGUEIRO PEDROSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c 

Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições Previdenciárias 

Descontadas Indevidamente c/c Tutela de Urgência proposta por SALETE 

FIGUEIRO PEDROSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre plantão, adicional 

noturno e insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados 

indevidamente. Os requeridos contestaram a demanda no Num. 23639175, 

pugnando pela delimitação da responsabilidade de cada ente, eis que a 

partir de janeiro/2015 foi criada a MTPREV, sendo essa a entidade 

responsável por eventual restituição de indébito tributário relativo às 

contribuições previdenciárias dos seus servidores. No mérito, sustentam 

que a legislação estadual prevê acerca da incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração total do servidor, sendo, portanto, 

legal a incidência da contribuição previdenciária descontada em face do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, no que toca à responsabilidade das requeridas, a 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da 

entrada da vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária, 

sendo, portanto, o Estado de Mato Grosso, legítimo para responder sobre 

referidas questões anteriormente à referida norma (até 31/12/2014), 

observada a prescrição quinquenal. Pois bem, no que toca ao mérito, 

constata-se que a parte autora vem sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tema 163). O requerente colacionou aos autos os 

holerites comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

plantão, adicional noturno e insalubridade, no período 02/2014 a 06/2019. 

Desta forma, comprovado nos autos que sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese fixada pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores, observada a prescrição quinquenal. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre plantão, adicional noturno e insalubridade; 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

e insalubridade, nos meses 02/2014 a 12/2014, OBSERVADA A 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, bem como CONDENAR a Autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre plantão, 

adicional noturno e insalubridade, no período de 01/2015 a 06/2019, a ser 

atualizado pelo IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de juros 

legais desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da 

Súmula 188, do STJ. 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. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005656-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DALLO STIVANELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005656-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA DALLO 

STIVANELLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$ 13.203,69 (treze mil e duzentos e 

três reais e sessenta e nove centavos). Requer a concessão de liminar 

para suspender o débito questionado e manter o fornecimento de energia 

elétrica; no mérito pede declaração da inexistência de tal débito. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autora e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidora 

final e fornecedora de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do 
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Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da 

prova em favor da demandante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, vez 

que a requerida, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Quanto ao pedido de prova pericial, solicitado 

pela autora, verifica-se ser incompatível com a ritualística imposta pela Lei 

nº 9.099/95, haja vista se tratar de meio de prova complexo. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Nesta toada, da análise do conjunto probatório 

constante nos autos, verifica-se que a ré se desincumbiu de seu ônus, 

visto que restou demonstrado nos autos a existência de irregularidade no 

medidor de energia da reclamante, consistente em desvio de energia. 

Ademais, é de fácil percepção que após a correção da irregularidade, 

houve aumento do consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

da autora, consoante histórico de consumo, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca da deficiência técnica no medidor. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO 

CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – 

COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – 

CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL 

nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de 

consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da 

receita. De forma que, constatada a intervenção indevida e o mau 

funcionamento do medidor de energia elétrica, demonstrado pelo aumento 

significativo do consumo após a substituição do aparelho, implicam na 

conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao 

efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de 

débito para a cobrança das diferenças”. (TJMT – Segunda Câmara de 

Direito Privado. Ap 5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 

09/05/2018, DJE 08/06/2018). “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

COMPROVANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de 

Ocorrência e Inspeção apontou a irregularidade no medidor de energia que 

estava com a entrada e saída de energia invertidas, confirmando a 

irregularidade da unidade consumidora. Não há que se falar em realização 

de perícia, tendo em vista que o TOI, como dito, demonstra de forma clara 

o desvio, SENDO ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido 

e provido para julgar improcedente a ação”. (TJMT – Turma Recursal 

Única. RI nº.: 8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado 

de Moraes, J. 26/05/2017, DJE 08/06/2017). Destarte, a improcedência do 

pedido contido na exordial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 27 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-60.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DO AMARAL OLIVEIRA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002338-60.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDILAINE DO AMARAL 

OLIVEIRA & CIA LTDA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de 

débito em que a parte reclamante sustenta que é consumidora dos 

serviços de telefonia fixa da reclamada, e que recebeu ligação desta para 

contratação de serviços de telefonia móvel, sendo condicionado que para 

prosseguir com a telefonia fixa deveria ela aceitar um chip de telefone 

móvel e que nada seria cobrado por isso, no entanto, após receber o chip 

e sequer desbloqueá-lo a autora passou a receber cobranças referentes 

a tal item, e após procurar PROCON lhe foi exigida multa de R$600,00 para 

cancelamento da linha móvel, razão pela qual requereu que fosse 

determinado via presente demanda o cancelamento da linha sem ônus 

para a autora e a declaração de inexistência de débito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Sem maiores delongas, há de se salientar que, ao se 

manifestar em contestação, a requerida argumenta extensivamente sobre 

eventual responsabilidade civil a lhe ser atribuída, e na página 03 da sua 

defesa (Num. 28560717) a requerida afirma que após ser acionada via 

PROCON cancelou todos os débitos da parte requerente quanto a linha 

móvel (chip) que teria sido contratado, inclusive houve o cancelamento da 

multa de rescisão, de modo que a respeito de tal item (o chip/linha móvel) 

nada mais há pendente. Na presente demanda o pedido se limita a 

requerer que a requerida procedesse o cancelamento da linha móvel e de 

todos os débitos dela oriundos, o que segundo consta em contestação foi 

atendido pela ré. Por estas razões, sem maiores delongas, a fim de 

reiterar e sanar definitivamente a lide ora instaurada, a medida que se 

impõe é o reconhecimento do direito da autora em ter declarado que nada 

mais deve perante a requerida referente a contratação de linha móvel, não 

podendo lhe ser imputada a respeito desta relação jurídica qualquer 

penalidade ou cobrança. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

apresentados no presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para declarar extinta a relação jurídica 

entre as partes quanto a contratação de chip/telefonia móvel, bem como 

declarar inexistente qualquer dívida oriunda de tal contratação, devendo a 

requerida, caso ainda não o tenha feito, proceder com todas as baixas de 

registros e cobranças eventualmente existentes. 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. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001176-30.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA VIEIRA MARCELINO 

REQUERIDO: MARISANE EHLE, MARION BERNARDO EHLE Vistos etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora afirma que os 

requeridos são seus ex-cunhados, eis que fora casada com o irmão dos 

requeridos. Afirma que em janeiro de 2019 viajou até Barra do Bugres, e 

foi até a casa da sua ex-sogra tomar explicações, onde sua filha estava 

com a família paterna, e se dizia incomodada por ouvir falarem mal da 

requerente. Relata a autora que no calor da conversa os ânimos se 

elevaram, e que os requeridos a ofenderam com palavras de baixo calão e 

imputando condutas desonrosas, além do que tal discussão teria sido 

gravada por um deles que também divulgaram o áudio em um grupo do 

aplicativo whatsapp formado com pessoas da família, e que tal áudio 

chegou também ao conhecimento de terceiros. Aduz que em razão da 

divulgação deste áudio teve sua imagem maculada, e por todos os fatos 

requereu indenização por danos morais. Por sua vez a parte requerida 

aduz no mérito que o áudio juntado pela autora não contem a conversa na 

íntegra, e que mesmo assim se pode verificar que a autora é quem inicia 

as ofensas, atribuindo a ela também a intenção de causar tal situação pois 

ligou para a requerida ir até a casa de sua mãe (ex-sogra da autora), e lá 

teria a autora incitado a discussão. Negam a divulgação a gravação e 

divulgação do áudio em grupo de WhatsApp ou qualquer outro meio, 

juntando com a contestação histórico de conversas do grupo da família 

dos requeridos do WhatsApp desde a data dos fatos até o dia 23/07/2019, 

dna qual não consta divulgação dos áudios, e nem mesmo menção dos 

fatos ocorridos. Portanto defendem que não há que se falar em 

indenização por danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Quanto 

a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, entendo que se 

confunde com o mérito da demanda, razão pela qual a rejeito. NO que diz 

respeito ao mérito da presente demanda insta salientar que é 

incontroverso que houve discussão entre as partes, que ela aconteceu na 

cada da genitora dos requeridos, e que a requerente que teve a iniciativa 

de ir até lá. Considerando os depoimentos pessoais, bem como das 

testemunhas restou evidente que houveram ofensas recíprocas, que os 

ânimos entre os envolvidos já vinham acalorados antes mesmo da 

discussão que foi objeto de gravação. Também resta evidente tanto pelos 

áudios juntados aos autos (Nums. 18275253 e 18275560) quantos pelos 

depoimentos colhidos, que os áudios não retratam a discussão na íntegra. 

Outrossim, não restou comprovado por qualquer meio de prova que foram 

um dos requeridos quem gravaram e divulgaram os áudios, tampouco 

como estes áudios teriam chego à autora, e nem mesmo restou 

demonstrado que terceiros tiveram acesso ao conteúdo dos áudios. Desta 

feita, sem maiores delongas, o que se constata é que houve uma situação 

de discussão familiar, com ofensas recíprocas, em momento de emoções 

acaloradas diante de divergência de opiniões e dificuldade de 

relacionamento. Não restou demonstrado, conforme acima narrado, que 

quanto a autoria e divulgação dos áudios pode ser atribuída 

responsabilidade aos requeridos. Desta feita, o que se verifica é que 

houve uma situação desagradável a todos os envolvidos, não havendo 

que se falar em indenização por danos morais para a requerente, eis que 

ausentes os elementos necessários para tanto. Neste sentido, menciono 

decisão de caso análogo por nosso Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS - 

PROCEDIMENTO CONCLUÍDO APÓS A FASE DA CONTESTAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - DANO MORAL - PROVA TESTEMUNHAL - 

CONTRADITÓRIA E INCONCLUSIVA - OFENSAS RECÍPROCAS - NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE DANO - RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência do 

STJ tem entendido pela possibilidade, nas instâncias ordinárias, as partes 

juntarem documentos aos autos em qualquer tempo (até mesmo por 

ocasião da interposição de apelação), desde que tenha sido observado o 

princípio do contraditório. Quando a prova colhida em juízo mostrar-se 

contraditória e em dissonância com o arcabouço probatório, a 

improcedência do pleito é medida que se impõe. Verificado nos autos que 

houve desentendimento entre as partes envolvidas, que geraram ofensas 

e agressões verbais no calor da discussão, não há que se falar em dano 

moral. (N.U 0023869-08.2008.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/02/2012, Publicado no DJE 14/03/2012) Desta feita, não há que se falar 

em indenizações. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. 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. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1005504-03.2019.8.11.0040
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005504-03.2019.8.11.0040. INTERESSADO: ANDRESSA MACHADO 

EUSTAQUIO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que 

controverte fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 748,07. Requer a 

concessão de liminar para suspender o débito questionado e a 

negativação do nome da autora; no mérito pede declaração da inexistência 

de tal débito, bem como danos morais. Relatório dispensado[1]. Passo a 

DECIDIR. De início, verifica-se que autora e requerida inserem-se, 

respectivamente, nos conceitos de consumidora final e fornecedora de 

serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto a preliminar arguida, rejeito-a, tendo em vista que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria ré, a anomalia constatada, apesar de ser 

no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no ato da 

inspeção. Dito isso, passo à análise do mérito. Nesta toada, da análise do 

conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a ré se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em “desvio de energia no ramal de entrada” (ID 28578131). 

Ademais, é de fácil percepção que após a correção da irregularidade, 

houve aumento do consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

da autora, consoante histórico de consumo, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca da deficiência técnica no medidor. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO 

CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – 

COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – 

CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL 

nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de 

consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da 

receita. De forma que, constatada a intervenção indevida e o mau 

funcionamento do medidor de energia elétrica, demonstrado pelo aumento 

significativo do consumo após a substituição do aparelho, implicam na 

conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao 

efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de 

débito para a cobrança das diferenças”. (TJMT – Segunda Câmara de 

Direito Privado. Ap 5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 

09/05/2018, DJE 08/06/2018). “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

COMPROVANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de 

Ocorrência e Inspeção apontou a irregularidade no medidor de energia que 

estava com a entrada e saída de energia invertidas, confirmando a 

irregularidade da unidade consumidora. Não há que se falar em realização 

de perícia, tendo em vista que o TOI, como dito, demonstra de forma clara 

o desvio, SENDO ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido 

e provido para julgar improcedente a ação”. (TJMT – Turma Recursal 

Única. RI nº.: 8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado 

de Moraes, J. 26/05/2017, DJE 08/06/2017). No que toca ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que é improcedente, posto que foi 

comprovada a legalidade do débito em questão e, portanto, a negativação 

do nome da autora constitui exercício regular de direito. Destarte, a 

improcedência dos pedidos contidos na exordial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 28 de fevereiro. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005805-47.2019.8.11.0040 Reclamante: NEIDA PERUZZO Reclamado: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que controverte fatura de recuperação de 

receita/consumo (decorrente de desvio de energia no ramal de entrada), 

no valor de R$20.140,09 (vinte mil cento e quarenta reais e nove 

centavos), pugnando pela declaração da inexistência de tal débito. A 

requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do débito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de 

incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em desvio de energia no ramal de entrada, consoante fotos e 

termo de ocorrência de inspeção, devidamente assinado, juntados em 

Num. 29169962. Deve ser registrado, ainda, que é desnecessária a 

juntada de laudo pericial elaborado por laboratório certificado, visto que a 

irregularidade era externa ao medidor, consistindo, apenas, no desvio de 

energia no ramal de entrada, circunstância que, por óbvio, só pode 

ocorrer por ação humana e foi devidamente regularizada no ato da 

inspeção, sem necessidade de substituição do medidor. Ademais, é de 

fácil percepção que após a correção da irregularidade houve aumento 
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considerável do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante, consoante histórico de consumo de Num. 29169960, 

circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de 

energia elétrica. Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO 

USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO 

POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO 

FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA 

ANEEL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017). Outrossim, embora a parte autora sustente 

que o imóvel é utilizado para locação, bem como alega desconhecer 

qualquer anormalidade, referente ao desvio no ramal de energia, fato é 

que por ser a titular durante todos os meses em que está a recuperar, 

nunca houve o consumo, ainda que próximo, do registrado após a 

constatação da irregularidade. Por fim, verifica-se que contém a 

assinatura do Sr. Nilton no TOI (Num. 29169962 pag. 5), que acompanhou 

todo o procedimento de realização da perícia na ausência da reclamante. 

Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. 

No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da cobrança, 

deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$20.140,09, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. 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 Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004789-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RAFALSKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))
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RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004789-58.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO RAFALSKI DA 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a parte 

reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais, sob a 

alegação de que teve o nome negativado por dívida indevida, que alega 

desconhecer. A parte reclamada contestou a ação, aduzindo que ao 

receber a presente reclamação procedeu todas as baixas necessárias, 

demonstrando não ter agido de má-fé, requerendo a improcedência da 

demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início, cumpre destacar que a 

presente demanda trata de evidente relação de consumo, aplicável 

portanto o CDC, e consequentemente a inversão do ônus da prova, 

recaindo este sobre a parte requerida, que ao alegar que a dívida 

negativada era devida deve provar a existência desta. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerida não trouxe qualquer elemento 

capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. 

Assim, considerando a prova acostada com a inicial da negativação 

injustificada e indevida do nome da parte autora (Num. 21617997), resta 

caracterizado o dever da requerida de indenizá-la pelos danos morais in 

re ipsa. Já no que tange ao quantum debeatur do dano moral, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, confirmando a 

tutela antecipada concedida e determinando a baixa definitiva de todos os 

registros da referida dívida, bem como, CONDENAR a parte reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 

6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). 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. Este 

é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de 

Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005701-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

MARCELO GONCALVES NATALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005701-55.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELZA GONCALVES DA 

COSTA, MARCELO GONCALVES NATALE REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de ação em que os autores pretendem a entrega de cartão 

decorrente de utilização de máquina de cartão de crédito e indenização 

por danos morais e materiais. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente 

aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de 

consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que é incontestável a demora na entrega do cartão aos 

autores, tendo em vista que a requerida só cumpriu com sua obrigação 

após o deferimento da liminar. Portanto, restou demonstrada a falha na 

prestação do serviço por parte da ré, que deverá responder nos termos 

do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra nenhuma excludente de sua 

responsabilidade. Ressalta-se que, após a entrega do cartão, os autores 

puderam movimentar a conta vinculada à máquina de cartão de crédito e 

utilizar dos recursos ali depositados. Ademais, não houve comprovação 

de lucro cessante. Sendo assim, fica prejudicado o pedido de indenização 

por danos materiais. No tocante aos danos morais, é pacífico em nossa 

jurisprudência que, salvo em situações excepcionais, o simples 

inadimplemento contratual, por si só, não permite a presunção de 

ocorrência do dano moral. Nesse sentido, julgados do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento contratual não acarreta danos 

morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar 

danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá 

margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Precedentes” (AgRg no REsp 1132821, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 29/03/2010). No caso sub judice, houve, sim, inadimplemento 

contratual. Entretanto, embora o fato possa ter acarretado aos autores 

certo desgosto e desconforto, a contratação não lhe foi imposta. 

Cuidou-se de acerto de vontades. Ademais, não há provas de que o fato 

causou infortúnios tais que passassem da esfera do mero aborrecimento, 

ônus que cabia aos requerentes, a teor do art. 373, I, do CPC. Logo, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de 

confirmar a liminar concedida aos autores (ID 22708055), tornando-a 

definitiva em todos os seus termos. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

28 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001817-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROBERTO GREGORIUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DE LIMA DA SILVA (REU)

detran (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001817-18.2019.8.11.0040. AUTOR(A): FLAVIO ROBERTO GREGORIUS 

REU: CLEVERSON DE LIMA DA SILVA, DETRAN Vistos, etc. Trata-se de 

ação em que a parte autora pretende a transferência do veículo para o 

nome do atual proprietário, bem como condenação dos requeridos em 

danos morais e materiais, sob a alegação de que o mesmo foi vendido em 

09/05/2014. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva alegada pelo Detran, tendo em vista que as 

informações dos débitos constam no cadastro do autor. Além disso, a 

preliminar de ausência de interesse de agir será analisada juntamente com 

o mérito por se ligar intimamente a ele. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Restou comprovado nos autos que o veículo foi vendido ao primeiro 

requerido em 09/05/2014. Assim, os débitos lançados no CPF do 

requerente após esta data são de responsabilidade do adquirente do 

carro, posto que a transferência de propriedade se dá com a tradição (art. 

1.267 do CC), sendo a ausência de regularização perante o Órgão de 
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Trânsito mera falta administrativa. Com relação aos danos materiais, 

entendo que são improcedentes, visto que não há comprovação de 

pagamento dos encargos decorrentes do veículo após a venda, tanto que 

houve o protesto da dívida. Por fim, constata-se que o nome do autor foi 

negativado em decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: “ADMINISTRATIVO E 

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COBRANÇA DE IPTU – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DANO PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO.1. O 

Município responde civilmente pelo erro cometido em face do protesto de 

certidão de dívida ativa de IPTU indevidamente lavrado, considerando a 

insubsistência do registro como prestador de serviço.2. Configurado o ato 

ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar os danos dele 

decorrentes, constituindo entendimento consolidado na jurisprudência 

pátria que os danos morais resultantes de protesto indevido de título são 

presumidos.3. Apelo desprovido”. (TJMT. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, J. 10/02/2015, DJE 04/03/2015) Sendo assim, devida a 

reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e dos reclamados; considerando o caráter, também, preventivo 

e profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$5.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. DISPOSITIVO. Posto isso, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim específico de: a) 

Determinar a transferência, a partir de 09/05/2014, do veículo objeto dos 

autos e demais encargos dele decorrente para o nome/CPF do primeiro 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 

(um mil reais). b) Condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao 

reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (art. 398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial para a 

baixa do protesto. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto 

com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005582-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONELSO DELANDIR DALLASTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005582-94.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RONELSO DELANDIR 

DALLASTRA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende a restituição do valor pago em quota consorcial, sob a alegação 

de que foi induzido a erro pela empresa ré. Relatório dispensado[1]. 

Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor ao caso, 

pois trata-se de relação de consumo. De início, rejeito todas as 

preliminares arguidas em contestação, tendo em vista que o pedido não se 

mostra ilíquido, bem como estão presentes as condições da ação e 

interesse de agir, demonstrado com a lide instalada. Com relação a 

preliminar de restituição do valor ao final do grupo, será analisada 

juntamente com o mérito. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou 

comprovado que o autor adquiriu quota consorcial da empresa requerida, 

entretanto, não demonstrou que foi induzido a erro ou qualquer outro vício 

de consentimento que pudesse levar à nulidade/anulação do contrato, 

ônus que lhe cabia, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ressalta-se que, em 

caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante ocorrerá em até trinta dias contados do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente 

(STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1.394.973/RS), sendo que, no caso em 

apreço, não ocorreu o término do grupo. Por fim, deixo de condenar o 

requerente em litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a 

impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta 

nos autos, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Nos termos do 

art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005532-68.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005532-68.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SAIONARA PERES DA SILVA 

REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora pretende ser 

indenizada por prejuízo material decorrente da avaria em sua bagagem. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois se trata de relação de consumo. Restou comprovado 

nos autos que a bagagem da autora foi danificada durante o trajeto 

realizado pela empresa ré. Ressalta-se que é dever do transportador zelar 

pela integridade do passageiro, bem como dos seus pertences. Deste 

modo, caracteriza defeito na prestação do serviço, passível de reparação 

pecuniária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a 

avaria de bagagem. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - BAGAGEM DANIFICADA POR INCÊNDIO NO ÔNIBUS - 

DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça já se firmou no sentido de que deixar o passageiro sem seus 

respectivos pertencentes ultrapassa o mero dissabor, cabendo, portanto, 

dando moral pela própria demonstração do fato em si, dispensando dilação 

probatória. Portanto, o simples fato da passageira ter sua bagagem 

totalmente destruída, por si só acarreta o dano moral, haja vista os 

transtornos e angústias advindos até a efetiva recomposição dos 

bens.Considerando que o montante indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, o valor fixado a título de indenização 

por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de dano material, mostra-se adequado ao caso concreto”. 

(N.U 0008397-08.2013.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018). Logo, a procedência do pedido da autora é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o 

fim específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos 

materiais à autora no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), 

corrigido pelo INPC, desde o ocorrido, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 
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Sorriso, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006424-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (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 - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006424-11.2018.8.11.0040. INTERESSADO: CESAR ROBERTO 

SCHEVINSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que controverte fatura 

de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$ 22.621,38. Requer a concessão de 

liminar para suspender o débito questionado; no mérito pede declaração 

da inexistência de tal débito e indenização por danos morais. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autor e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor final 

e fornecedora de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Quanto a preliminar arguida em contestação, 

rejeito-a, pois a solução da lide não depende de produção de prova 

pericial, eis que, conforme alegado pela própria ré, a anomalia constatada, 

apesar de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi 

regularizada no ato da inspeção. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Ressalta-se, primeiramente, que, apesar dos atos administrativos serem 

revestidos de legalidade e legitimidade, tal presunção é relativa, ou seja, 

admitem prova ao contrário. Pois bem, restou demonstrado que o imóvel 

possui quatro UCs, sendo 02 para a piscicultura e 02 para os armazéns, 

sendo que àqueles consumem menos energia, visto que a tensão/potência 

é diferentes destes. Comprovou-se, também, que a requerida se baseou 

no consumo médio das UCs dos armazéns, as quais consomem mais 

energia, para calcular a recuperação de receita dos relógios medidores 

inspecionadas, quais sejam: da piscicultura. Deste modo, o débito cobrado 

é ilegal, já que não reflete a média de consumo dos relógios medidores 

corretos. No que toca ao pedido de indenização por danos morais, 

entendo que é improcedente, pois, da narrativa autoral, não se vislumbra 

qualquer ofensa aos direitos personalíssimos do requerente, ônus que lhe 

incumbia, por força do art. 373, I, do CPC. Destarte, a procedência parcial 

dos pedidos contidos na exordial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) 

Confirmar a liminar concedida ao autor (ID 16308699), tornando-a definitiva 

em todos os seus termos; b) Declarar a inexistência do débito questionado 

no valor de R$ 22.621,38. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006602-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALOI TEREZINHA PELLIZARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO JOAO PESAVENTO (REQUERIDO)

LEONEL GOMES DE MORAES (REQUERIDO)

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

JUVERCINO FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006602-23.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALOI TEREZINHA PELLIZARI 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A., ILDO JOAO PESAVENTO, 

JUVERCINO FERREIRA BARBOSA, LEONEL GOMES DE MORAES Vistos, 

etc. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a suspensão do 

fornecimento de água em seu imóvel e recebimento de aluguéis. Relatório 

dispensado[1]. Decido. De início, assevero que incidem as normas de 

Direito do Consumidor entre a autora e primeira requerida, pois trata-se de 

relação de consumo. Além disso, o quarto réu está excluído da lide, já que 

realizou acordo com a requerente em audiência de tentativa de 

conciliação. De mais a mais, decreto a revelia do segundo e terceiro 

requeridos ante a ausência de contestação nos autos. Dito isso, passo à 

análise do mérito. Restou demonstrado nos autos que inércia da primeira 

requerida quanto ao pedido de suspensão do fornecimento de água nas 

quitinetes alugadas. Sendo assim, a ré responde de acordo com o art. 14 

do CDC, já que não se vislumbra nenhuma hipótese de excludente de sua 

responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Contudo, no tocante aos danos 

morais, é pacífico em nossa jurisprudência que, salvo em situações 

excepcionais, o simples inadimplemento contratual, por si só, não permite a 

presunção de ocorrência do dano moral. Nesse sentido, julgados do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento contratual 

não acarreta danos morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª turma, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do contrato, por 

si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, 

mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa 

anormal à personalidade. Precedentes” (AgRg no REsp 1132821, 3ª 

Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/03/2010). No caso sub judice, 

houve, sim, inadimplemento contratual. Entretanto, embora o fato possa ter 

acarretado à autora certo desgosto e desconforto, a contratação não lhe 

foi imposta. Cuidou-se de acerto de vontades. Ademais, não há provas de 

que o fato causou infortúnios tais que passassem da esfera do mero 

aborrecimento, ônus que cabia à requerente, a teor do art. 373, I, do CPC. 

Por fim, uma vez que não houve contestação por parte do segundo e 

terceiro requeridos a respeito dos valores cobrados, a procedência do 

pedido de cobrança do consumo de água e dos aluguéis em atraso, desde 

que descontada a quantia objeto de acordo de ID 29169951, é medida que 

se impõe. Destarte, a pretensão da autora merece parcial acolhimento. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida à autora (ID 24066767), 

tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar o segundo e 

terceiro requeridos ao pagamento dos aluguéis em atraso, descontada a 

quantia de R$ 4.138,00, objeto de acordo, e o valor de R$ 1.410,00, 

referente ao consumo de água, corrigidos pelo INPC, desde a data de 

cada vencimento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação (art. 405 do CC). Outrossim, decreto a revelia do segundo e 

terceiro requeridos. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005722-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COMANDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005722-31.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SIMONE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COMANDO LTDA 

- ME Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora alega que está 

sendo cobrada injustamente pela requerida para fazer o segundo teste de 

habilitação em decorrência de reprova no teste de auto escola. Pede a 

condenação da ré em danos materiais e morais. Relatório dispensado[1]. 

Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor. De 

início, rejeito as preliminares arguidas em contestação, tendo em vista que 

a ré é parte legítima para figurar no polo passivo, já que é a prestadora de 

serviço, além disso, não se verifica vício capaz de tornar a inicial inepta. 

Dito isso, passo à análise do mérito. Com efeito, restou demonstrado que a 

autora foi reprovada no teste de habilitação por falta dos óculos e, por 

isso, é culpa exclusiva sua, nos moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC, 

eximindo a ré de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Com relação 

aos danos materiais, a cláusula 8.9 do contrato é clara ao estabelecer que 

“o contratante suportará as despesas de reativação perante o 

DETRAN-MT, e depois de ser nos entregue o contrato pelo DETRAN dos 

novos serviços da contratada”. Deste modo, é lícita a cobrança pela 

requerida dos custos para formação de condutores, mesmo que seja o 

segundo teste, não havendo que se admitir dano material daí decorrente. 

Também, não há que se falar em danos morais, já que não há provas 

nesse sentido. No tocante ao pedido contraposto, uma vez que 

comprovada a contratação em 2016 (ID 28805990), caberia a autora 

provar que foi realizado os pagamentos, consoante art. 373, II, do CPC. 

Porém, ausente prova nesse sentido. Por fim, não há provas de que os 

fatos prejudicaram a imagem da requerida, pelo que é improcedente o 

pedido contraposto de danos morais. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial. Outrossim, julgo parcialmente procedentes os pedidos contraposto 

para o fim específico de condenar a requerente a pagar à ré o valor de R$ 

1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC, 

desde o vencimento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

28 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005725-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOUREIRO DE MEDEIROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005725-83.2019.8.11.0040. INTERESSADO: PAULO HENRIQUE LOUREIRO 

DE MEDEIROS REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte 

autora pretende a transferência do veículo para o nome do atual 

proprietário, bem como condenação dos requeridos em danos morais, sob 

a alegação de que o mesmo foi devolvido à requerida em 11/06/2007. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas dos 

Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Restou comprovado nos autos que o veículo 

devolvido à requerida em 11/06/2007, por força da ação de busca e 

apreensão manejada. Assim, houve a rescisão do contrato entre as 

partes e o autor deixou de possuir débitos junto à ré. Por isso, os débitos 

lançados no CPF do requerente após esta data são de responsabilidade 

da requerida/credora fiduciária. Por fim, constata-se que o nome do autor 

foi negativado em decorrência de indébito, consoante fundamentação 

supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: “ADMINISTRATIVO 

E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE IPTU – PROTESTO DA CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO 

IMPROVIDO.1. O Município responde civilmente pelo erro cometido em face 

do protesto de certidão de dívida ativa de IPTU indevidamente lavrado, 

considerando a insubsistência do registro como prestador de serviço.2. 

Configurado o ato ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar 

os danos dele decorrentes, constituindo entendimento consolidado na 

jurisprudência pátria que os danos morais resultantes de protesto indevido 

de título são presumidos.3. Apelo desprovido”. (TJMT. PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 31667/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, J. 10/02/2015, DJE 04/03/2015) Sendo 

assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e dos reclamados; considerando o caráter, 

também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 

6.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. DISPOSITIVO. 

Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim 

específico de: a) Determinar a transferência, a partir de 11/06/2007, do 

veículo objeto dos autos e demais encargos dele decorrente para o 

nome/CPF da empresa requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais). b) Condenar a requerida a pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (art. 398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial para a 

baixa do protesto. Oficie-se à Sefaz/MT. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

28 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004918-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004918-63.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LETICIA GONCALVES DA 

CRUZ REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a parte requerente afirma que mesmo estando com as 

faturas de água pagas, teve o fornecimento suspenso, e ao verificar com 

a requerida constava no sistema um débito em aberto, mesmo após a 

apresentação dos comprovantes de pagamento, para o religamento foi 

exigido pagamento do valor que constava como débito. Assim a 

requerente exige restituição do indébito e indenização por danos morais. A 

requerida, por sua vez, defendeu a regularidade da suspensão dos 

serviços, e que na realidade a fatura do mês abril teria sido paga em 

duplicidade, e que a do mês maio é que constava em aberto, por esta 

razão houve o corte no fornecimento, e que os valores pagos em 

duplicidade foram compensados na fatura do mês de julho, a qual sequer 

foi gerada. Assim, pugna pela improcedência da demanda. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus, visto que embora alegue que os cortes se 

deram em razão de fatura de consumo em atraso referente ao mês de 

junho, e que houve confusão da autora que pagou faturas em duplicidade 

do mês de abril, estes fatos não a eximem da sua responsabilidade. 

Melhor elucidando, cumpre apontar que no recibo de Num. 21869295, cujo 

pagamento se deu em abril de 2019, o Código que aparece para 

pagamento é diferente do que consta no recibo de Num. 21869297, com 

pagamento realizado em maio. Embora afirme a requerida, que o Código 

usado para pagamento da fatura do mês de maio não corresponde com o 

apontado como correto na fatura daquele mês, observa-se que ele 

também não coincide com o código da fatura de abril. Saliento, ainda, que 

os valores das faturas são idênticos, conforme se infere no relatório de 

contas juntado no corpo da contestação Num. 27252314, página 8. Assim 

sendo, verificando que houve pagamento em duplicidade da fatura do mês 

de abril (ao mesmo é o que consta como argumentação na defesa e nos 

prints de telas do sistema da ré), sendo as faturas de abril e maio com 

valores idênticos, deveria a requerida ter procedido de imediato a baixa do 

débito do mês de maio que constava em aberto, sem proceder o corte do 

fornecimento de água, tampouco após o corte exigir o pagamento mesmo 

tendo a requerente apresentado os comprovantes de pagamentos 

efetuados. Desta feita, resta demonstrado .que houve corte indevido do 

fornecimento de água e cobrança ilegal, cabendo indenização pela 

suspensão imérita do fornecimento de serviço essencial. Neste sentido 

colaciono jurisprudência do nosso Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – 

FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – 

PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA 

RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE ENERGIA –– DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento 

adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora 

realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos 

na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos 

carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela 

concessionária, ora apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve 

oportunidade para a apelada acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à 

apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer 

participação do consumidor. A indenização por dano moral deve atender a 

uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto 

de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto 

de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” 

(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 

20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A 

revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial 

quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. 
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Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o 

conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 15/12/2015). (N.U 0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO 

PROVIDO. A suspensão de energia elétrica é medida extrema, 

considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se 

de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, 

ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. 

A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é 

admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de 

Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO 

COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E 

ADEQUADO AO CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia 

elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a 

comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o 

acompanhamento do consumidor. A suspensão compulsória do 

fornecimento de energia elétrica, sem devido procedimento evidencia a 

ocorrência de danos morais . Mostrando-se o quantum proporcional e 

razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se 

falar em sua redução. (N.U 0001103-48.2014.8.11.0041, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando que os 

requerentes possuem filho ainda criança, que demanda ainda mais a 

necessidade do fornecimento de energia elétrica para o cotidiano, 

considerando a capacidade financeira dos reclamantes e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$ 3.000,00 a cada um dos autores, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Considerando a caracterização de cobrança indevida, 

e que a autora foi compelida a pagar para ter novamente os serviços de 

água restituídos, nos termos do Art. 42, parágrafo único, deve haver a 

repetição do indébito em dobro, por não se caracterizar engano 

justificável. No entanto, parte do valor foi compensado através da não 

emissão da fatura do mês de julho. Assim sendo, determino que seja 

verificado através de média de consumo dos 03 meses anteriores (quais 

sejam: junho, maio e abril) o consumo do mês de julho, já que não foi 

apontado com exatidão na defesa o valor que foi abatido via não emissão 

da referida fatura, para determinar qual valor já fora compensado e o 

saldo remanescente deve ser restituído à parte autora. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar 

aos reclamantes, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 

(três mil reais) para cada um, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros 

legais, a partir do evento danoso (398, do CC), bem como CONDENAR à 

repetição do indébito da cobrança efetivada em duplicidade, devendo ser 

abatido do total do valor o que já fora compensado através da isenção da 

fatura do mês de julho de 2019. 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. Este 

é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de 

Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 
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sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006475-85.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DARLAN BONIATTI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Trata-se de ação em 

que a parte autora pretende a condenação da ré por danos morais 

decorrente de bloqueio indevido de sua conta bancária. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do 

Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. De início, rejeito as 

preliminares arguidas, tendo em vista que estão presentes os documentos 

necessários ao julgamento do mérito, bem como o interesse de agir 

decorre da lide instalada. Ademais, não há pedido de justiça gratuita. Dito 

isso, passo à análise do mérito. Restou comprovado nos autos que a 

instituição bancária requerida promoveu o bloqueio indevido da conta 

bancária do requerente, o que lhe gerou transtornos que ultrapassam a 

esfera do mero aborrecimento, vez que teve seu direito de compra 

prejudicado, conforme provas acostadas à inicial. Deste modo, ficou 

configurado o dano moral sofrido pelo autor. Nesse sentido: “BLOQUEIO 

INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÕES 

BANCÁRIAS. IRREGULARIDADE DA CONDUTA. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas 

relações de consumo é objetiva a responsabilidade do prestador de 

serviços. 2. Corroborado pelo entendimento desta mesma Corte, restou 

congurado o dano moral, resultante do bloqueio indevido de conta 

bancária. 3. Sentença reformada. Provimento do Apelo”. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 000426229.2010.8.05.0001, Relator (a): 

João Batista Alcantara Filho, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 

26/09/2018). “DANO MORAL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE CONTA 

BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Quantum indenizatório no valor de R$ 

5.000,00 encontra adequação ao caso concreto e à Jurisprudência desta 

Turma Fazendária para indenizar minimamente os danos sofridos, 

atendendo às nalidades reparatória e pedagógica do instituto, sem signicar 

enriquecimento sem causa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME”. (Recurso Cível, Nº 71007759103, Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lizandra Cericato, Redator: 

Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-06-2019). Ressalta-se que o 

banco requerido responde de conformidade com o art. 14 do CDC, ou seja, 

de forma objetiva pela falha na prestação do serviço, já que não se 

vislumbra excludente de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Com 

relação ao quantum indenizatório, algumas considerações devem ser 

feitas. Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que 

os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e do reclamado; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 

6.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. DISPOSITIVO. 

Posto isso, julgo parcialmente procedentes o pedido inicial, para o fim 

específico de condenar o requerido a pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação (art. 405 do CC). Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005345-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005345-60.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA 

TRINDADE REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória e 

Indenizatória, na qual a parte autora afirma que firmou contrato com a 

requerida, certo de que após pagamento da quantia exigida de entrada 

seria contemplado com o valor do consorcio na data de 12 de maio, o que 

não ocorreu, e após procurar a reclamada esta informou que deveria ele 

aguardar ser contemplado, com que ele não concorda, aduzindo que 

informações importantes lhe foram omitidas, não sendo ele informado que 

se tratava de um consórcio, razão pela qual requereu a anulação do 

contrato, bem como devolução dos valores pagos. Em contestação a 

requerida, em suma, defendeu a regularidade do contrato e do proceder 

com o negócio jurídico que foi feito na forma de consórcio. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. As questões preliminares se confundem com o 

mérito da demanda, razão pela qual restam rejeitadas de plano. No que diz 

respeito ao mérito da presente demanda insta salientar que verificando o 

contrato entabulado entre as partes, juntado pelo próprio autor (Nums. 

22346014 e seguintes) e pela requerida (Num. 27531983), consta como 

título do contrato “CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE 

CONSÓRCIO, POR ADESÃO E REGULAMENTO GERAL DE CONSÓRCIO”, 

em caixa alta e negrito, bem como se observa que todas as regras 

defendidas pela requerida constam no referido contrato, que ao longo de 

seu texto o tempo todo chama o requerente de consorciado, e a requerida, 

Multimarcas Administradora de Consórcios, chamada de Administradora 

ao longo do contrato, leva em seu nome o termo Consórcios, fatos estes 

que levam qualquer homem médio, ainda que leigo, deduzir que o contrato 

se trata de um consórcio. Outro dado a ser salientado quanto ao contrato 

assinado entre as partes, verifica-se na última página, logo abaixo da 

assinatura do autor (Num 27531983, pg. 36), em letra negritada, maiúsculo 

a observação: ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE 

CONTEMPLAÇÃO. Desta feita, não há que se falar em vício pois foi clara a 

informação que se tratava de consórcio, não vislumbrando na hipótese 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 220 de 378



causa de anulação ou qualquer nulidade, assim sendo a medida que se 

impõe é a improcedência da demanda. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC. 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. Este 

é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de 

Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001980-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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 1001980-32.2018.8.11.0040 

JAILSON RODRIGUES TELEFÔNICA BRASIL 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, proceda-se com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005834-97.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRE INACIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c danos morais em que a parte reclamante sustenta que após ter 

negociado e pago as parcelas em atraso de um financiamento feito com o 

Banco requerido, no ano de 2017, se surpreendeu quando em 2019 

descobriu que seu nome estava inscrito no SPC em razão desta dívida já 

adimplida, requerendo indenização por danos morais e a declaração de 

inexistência de débito. A requerida defende legalidade da sua conduta, 

negando a existência de elementos de responsabilidade civil. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Quanto ao mérito da presente demanda insta 

salientar que é incontroverso que houve quitação da dívida da parte 

requerente perante a requerida, e que esta já procedeu a baixa da 

respectiva negativação da autora conforme determinado em tutela 

antecipada. Assim sendo, é medida imperiosa declarar a inexistência do 

débito conforme requerido pelo autor. Conquanto, quanto aos danos 

morais, insta salientar existe outro registro de negativação da parte 

requerente (Num. 22838112), por outra empresa, e, nos termos da Sumula 

385 do STJ, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição. Por esta razão não há que se falar em indenização por 

danos morais. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito referente às parcelas do 

ano de 2017 objeto da presente demanda, devendo a parte requerida 

proceder definitivamente as baixas que se fazem necessárias. JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação de indenização por danos 

morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008502-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR GOMES (REQUERENTE)

LUCIANA AZEVEDO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMBROSIO ALFIERI OAB - PR25821 (ADVOGADO(A))

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO OAB - PR11524 (ADVOGADO(A))

FABRICIO MASSI SALLA OAB - PR24338 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1008502-41.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA AZEVEDO DA 

SILVA GOMES, MARIO CESAR GOMES REQUERIDO: RICARDO ANTONIO 

CALIXTO S/S LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob a 

alegação de que foi atingida pelo veículo do reclamado que adentrou na 

preferencial sem as cautelas necessárias. A reclamada, arguiu, 

preliminarmente, pela denunciação a lide. No mérito, rechaçou os 

argumentos da autora. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO a preliminar de denunciação a lide da requerente, 

visto que é vedado a intervenção de terceiros no Juizado Especial, de 

acordo com o art. 10, da Lei 9.099/95. Pois bem, da análise acurada do 

arcabouço probatório produzido nos autos, constata-se que não assiste 

razão à autora. Isso porque,embora a reclamante tenha aduzido, na inicial, 

que a colisão causou perda total ao seu veículo e a seguradora demoraria 

40 dias para lhe restituir o montante relativo ao valor do veículo, embora 

tenha disponibilizado reserva por apenas 07 dias, fato é que não há nos 

autos provas de que, de fato, a autora necessitou alugar outro veículo 

para se locomover, eis que juntou, tão somente, orçamentos de aluguel de 

veículo, não fazendo provas quanto à contratação da locação do mesmo e 

o período, em tese, utilizado. É sabido que os danos materiais somente são 

passíveis de indenização, quando devidamente comprovados, não 

podendo se basear em meras presunções, como o caso dos autos. 

Quanto aos danos morais, certo é que o dano moral indenizável deve 

prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele 

que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória 

ou de abalo psíquico duradouro. In casu, não houve situação relatada que 

pudesse ser causa suficiente a impor, a qualquer das partes, intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, notadamente pela inexistência de qualquer lesão física nas 

partes. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO 

AS NORMAS DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. 

PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM DA DIREITO. CONDUÇÃO 

IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANO MORAL 

AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. Conforme artigo 29, III, c, do 

Código Nacional de Trânsito, nos cruzamentos em vias urbanas nos quais 

não haja sinalização, o veículo que trafega à direita do outro tem 

preferência de passagem. O condutor que deixa de observar regras 

elementares de transito, ao adentrar em avenida, sem sinalização sem 

observar o fluxo de veículos que vem a sua direita, age com imprudência, 
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fato que gera a obrigação de reparar os danos causados com o seu ato 

desidioso. O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, 

circunstancia que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, por 

não poder mais usufruir o veículo sinistrado, não é motivo suficiente para 

gerar direito a indenização por dano moral. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI1001984-40.2016.8.11.0040. Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 

05/04/2018, DJE 06/04/2018) RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE 

TRANSITO – CULPA EXCLUSIVA VERIFICADA – DANO MORAL – 

OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMAÇÃO COM AS 

FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – VALOR 

DO DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO AOS VALORES – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente 

deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária. Segundo as 

regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), o evento 

acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem outras 

consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador de abalo 

emocional acentuado.(TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8010787-42.2016.8.11.0055, J. 09/03/2018, DJE 12/03/2018. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000442-45.2020.8.11.0040. AUTOR: EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO 

REU: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Vistos etc. Embora intimada, a 

parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado (Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 121110 Nr: 10045-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE SOUSA MENDES DOS SANTOS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 
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NETO - OAB:15216/MT

 Ação Penal nº 10045-72.2014.811.0040 Código 121110

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Patrícia de Sousa Mendes dos Santos Costa.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Patrícia de Sousa Mendes dos Santos 

Costa, devidamente qualificada nos autos, como incursa no artigo 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“Noticiam os autos que na data de 26 de novembro de 2014, por volta das 

07h00min., no Beco São Tomé, próximo a Rua Passo Fundo, bairro São 

Mateus, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, a denunciada PATRÍCIA 

DE SOUSA MENDES DOS SANTOS COSTA, mantinha em depósito 02 

(dois) invólucros da substância entorpecente conhecida vulgarmente 

como “maconha" e 02 (duas) trouxinhas de "pasta base de cocaína", bem 

como trazia consigo, 01 (uma) trouxinha de "pasta base de cocaína", para 

fins de mercancia, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de fl. 

21/23 e Laudo Preliminar de Constatação de Droga de fls. 31/33 do IP, 

causadoras de dependência fisica e/ou psíquica, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Denúncia às fls. 05-07.

Auto de Prisão em Flagrante, fls. 09.

Auto de Apreensão, fls. 23.

Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, fls. 24.

Boletim de Ocorrência, fls. 28-30.

Requisição de Perícia, fls. 33.

Laudo Preliminar de Drogas, fls. 38-40.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2015, fls. 71.

Termo de Audiência de Instrução, fls. 167-169 e 186-188.

Encerrada a instrução criminal, as partes formularam alegações finais.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

QUESTÃO DE ORDEM.

Conforme hasteado pelo Parquet em sede de alegações finais, a 

autoridade policial quando confeccionou a requisição de perícia dos 

entorpecentes (fls. 33), registrou todos os dados do Inquérito Policial e 

qualificou a indiciada, entretanto, não alterou o nome do suspeito que 

estava, possivelmente, no modelo da requisição, constando o nome de 

Samuel Pereira Barros.

Pois bem, realizando a verificação das demais informações constantes na 

requisição (nº de IP, Entorpecentes encaminhados, qualificação da 

indiciada e etc), é possível divisar que a requisição corresponde a estes 

autos, sendo a única incorreção é o nome do suspeito, pelo que considero 

se tratar de um equívoco material constar o nome Samuel Pereira Barros 

nos laudos periciais.

No mais, não subsistem questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo à análise da 

questão de fundo da demanda.

DO MÉRITO

I. Da acusação da prática do crime de Tráfico de Drogas.

Primeiramente, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de 

circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que 

inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo 

concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos 

e idôneos, que a requerida tenha desenvolvido postura com o objetivo de 

concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Analisando, 

de forma minuciosa, as nuances que permearam os acontecimentos, 

infere-se dúvidas quanto à possibilidade da requerida ter qualquer parcela 

de contribuição ativa na infração penal catalogada na proposta acusatória.

 Do teor do CD-ROM juntado na fl. 169, no qual consta o depoimento da 

única testemunha de acusação ouvida durante a instrução, IPC Luciano 

Testa, um dos policiais civis condutores do flagrante, este não se 

recordou dos fatos, limitando-se a relatar que foram apreendidas “algumas 

coisas” na casa da autuada e que ela foi conduzida à delegacia.

 Pois bem, ressalta-se que o juiz cria sua convicção na livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não se valendo para proferir 

decisão somente em elementos informativos colhidos em fase de 

investigação. Mesmo que no caso dos autos a materialidade delitiva esteja 

comprovada, resta dúvida com relação à autoria, considerando que é 

dever da acusação demonstrar a prova da tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade do réu, fato este não constante durante a instrução 

processual.

Nesse idêntico sentido, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 

ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. INSURGÊNCIA 

MINISTERIAL. PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. 

TESTEMUNHAS QUE NÃO SE RECORDAM DO EVENTO. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM 

PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL. IN DUBIO 

PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA CONFIRMADA. 

APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Se as únicas testemunhas 

do evento, os policiais militares ouvidos no auto de prisão em flagrante, 

não se recordam da ocorrência, não se pode dizer que houve 

confirmação da prova inquisitorial e, por consequência, não se instaurou o 

contraditório, sendo vedado o exercício de um juízo condenatório 

consubstanciado exclusivamente no material probatório produzido na 

seara policial, a teor do art. 155, caput, CPP), ainda mais quando os réus 

negam a prática delitiva. 2. Inexistindo prova de que os apelados 

concorreram para a prática da infração penal, sendo ilegal a utilização 

daquela colhida apenas na seara inquisitorial para o decreto constritivo, 

impossível a reforma da decisão impugnada, devendo ser confirmada a 

sentença absolutória. 3. Apelo não provido. Absolvição confirmada. 

Decisão uníssona. (TJ-PE - APL: 3023489 PE, Relator: Cláudio Jean 

Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 06/04/2016, 3ª Câmara Criminal, 

Data de Publicação: 14/04/2016)(grifei e destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA - DELAÇÃO DE USUÁRIO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - 

CONTRADIÇÕES DA PROVA ORAL - REGISTROS CRIMINAIS ISOLADOS - 

IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

condenação penal demanda prova irrefutável do fato e de suas 

circunstâncias, bem como da autoria delitiva, não se contentando sequer 

com a alta probabilidade. Desse modo, as contradições evidenciadas no 

âmbito da prova oral produzida em Juízo e a negativa loci não elidida pela 

acusação, tornam impossível conferir a devida credibilidade à incriminação 

exclusivamente inquisitorial - realizada por pessoa surpreendida em poder 

de uma porção de cocaína - acerca da identificação do mercador da 

droga, não sendo suficiente a mera preexistência de registros criminais, 

anteriores ou posteriores, em desfavor do apelado, enquanto como meio 

idôneo a alicerçar a pretensão acusatória, de condenação nos termos do 

art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (Ap 133626/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (TJ-MT - APL: 

00006040720138110039 133626/2016, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2016, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 12/12/2016) (grifei)

Nessa esteira, traz-se a lição de Heleno fragoso, para quem “a 

condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que 

é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de 

certa realidade”(in ‘jurisprudência Criminal, Vol. 2, Ed. Bushatsky, 3ª ed., p. 

806).

Diante de tais ponderações e considerando que para um decreto 

condenatório são necessárias provas reais de materialidade e autoria, no 

caso em tela não há segurança jurídica para um decreto condenatório, de 

tal monta que hei por bem absolver o acusado Patricia de Sousa Mendes 

dos Santos Costa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER a acusada PATRICIA DE SOUSA MENDES DOS SANTOS 

COSTA, qualificada nos autos, da acusação da prática da infração penal 

de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006], vez que não 

restou comprovada a autoria, fazendo-o com fundamento nas disposições 

do art. 386, inciso VII c/c art. 155, ambos do Código de Processo Penal.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência, caso 

já não tenha sido realizada.

DETERMINO no que tange aos bens lícitos que foram alvo do ato de 
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apreensão (fls. 23 e 47) a sua imediata restituição ao seu proprietário, 

mediante apresentação de documento que comprove a propriedade do(s) 

bem(s). Em caso de ausência de pedido(s) de restituição dos bens, 

proceda-se a destinação à(s) entidade(s) interessada(s).

Intime-se a Defesa para indicar a conta e dados pessoais para se efetivar 

a transferência do dinheiro apreendido com a acusada (fl. 32).

Após o transito em julgado do presente veredicto, procedam-se às 

anotações de praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório faça 

as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação 

[art. 809, inciso VI do Código de Processo Penal].

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

Sorriso/MT, em 28 de janeiro de 2020.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 214440 Nr: 6474-20.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN RAFAEL BOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 Ação Penal nº 6474-20.2019.811.0040

Código n° 214440

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Cristian Rafael Bogo.

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de CRISTIAN RAFAEL BOGO, qualificado 

no auto, como incursos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, por duas 

vezes, e art. 180, caput, do Código Penal.

 Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 23 de julho 

de 2019, por volta das 20h20min., na Rua Santa Rita, Bairro São José I, em 

Sorriso-MT, o denunciado CRISTIAN RAFAEL BOGO, guardava e mantinha 

em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha 

e 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, de acordo com o 

termo de Exibição e Apreensão (fl. 07 do IP) e Auto de Constatação 

Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 16/17 do IP)”.

“II – Infere-se do referido caderno investigatório que, na mesma data 

descrita no item “I”, na Rua Alves Cabral, n°. 361, Bairro Jardim Carolina, o 

increpado CRISTIAN RAFAEL BOGO, guardava e mantinha em depósito 

drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no importe de 02 (dois) tabletes e ½ (meio) de substância 

análoga à maconha e 1/2 (meio) tablete de substância análoga à pasta 

base de cocaína, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fls. 07 

do IP) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 

16/17 do IP)”.

“III – Ressai da referida investigação que, na mesma data descrita no item 

“I”, na Rua Santa Inês, quadra 05, casa 03, Bairro Santa Maria, o indigitado 

CRISTIAN RAFAEL BOGO, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia 

ser produto de crime, sendo 04 (quatro) rodas com pneu aro 20, marca 

Vulcano, avaliadas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à 

vítima Alex Scheffler, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fl. 07), 

Auto de Avaliação (fl. 26), Fotografias (fls. 27/29, Termo de Declaração de 

fl. 30 do IP, bem como, Boletim de Ocorrência de fls. 32/32v do IP”. (sic)

Denúncia, fls. 04/06.

 Auto de prisão em flagrante delito, fl. 08.

Termos de Depoimentos dos PMs Fábio Ferreira de Lima, fls. 09/10 e 

Jedson Décio de Arruda, fls. 11/12.

Auto de apreensão, fl. 13.

Interrogatório do réu na DELPOL, fls. 15/17.

Fotografia do réu e das drogas apreendidas, fls. 19/21.

Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, fls. 22/23.

Boletim de Ocorrência, fls. 24/26 e 38/38v.

Auto de Avaliação, fl. 32.

Fotografia das rodas, fls. 33/35.

Termo de Declaração da vítima Alex Scheffler, fl. 36.

Antecedentes Criminais, fls. 62/63.

Recebimento da denúncia, fl. 64.

Citação do réu, fls. 72/73.

Defesa Preliminar, fls. 74/76.

 Termo de audiência de instrução, em que foram inquiridas testemunhas de 

acusação e defesa e interrogatório do réu, fls. 131/140 – mídia de fl. 142.

Alegações finais do MPE, fls. 153/170, pela procedência da denúncia afim 

de condenar o réu CRISTIAN RAFAEL BOGO, como incurso nas penas do 

artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/06, (por duas vezes), e artigo 180, 

caput, do Código Penal, em concurso material.

Laudo Preliminar de Droga, fls. 171/174.

 Laudo Definitivo de entorpecentes, fls. 175/180.

A título de memoriais finais, a defesa técnica do réu, nas fls. 181/196, 

requereu absolvição em razão da ausência de provas, em relação aos 

delitos de tráfico de drogas e receptação, e subsidiariamente a 

desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de usuário, 

e aplicação do parágrafo 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Eis a síntese do necessário relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

1 - Da imputação concernente à prática da infração penal de tráfico ilícito 

de entorpecente [artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006].

DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se demonstrada através do Auto de prisão em 

flagrante delito, fl. 08, dos Termos de Depoimentos de fls. 09/12, do Auto 

de apreensão, fl. 13, fotografia das drogas, fls. 20/21, Auto de 

Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, fls. 22/23, Boletim de 

Ocorrências, fls. 24/26, do Laudo Preliminar de Droga de fls. 171/174 e do 

Laudo Definitivo de Drogas de fls. 175/180.

DA AUTORIA

Efetivamente, como resultado direto de análise minuciosa a incidir sobre a 

dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das 

circunstâncias em que a prisão do acusado se operacionalizou — 

especialmente porque sob a custódia do requerido foi apreendida grande 

quantidade de droga, que se encontrava armazenada em porções e 

tabletes e também porque a prova testemunhal produzida conduz à 

conclusão de que o acusado, efetivamente, dedicava-se a difundir o 

comércio de substâncias entorpecentes — despontam evidências 

concretas que dão contornos e corporificam a atividade de comércio 

desenvolvida por parte do requerido.

 E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, 

fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, 

com segurança categórica, a autoria da infração penal ao requerido.

 A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo 

das declarações exteriorizadas por parte da testemunha PM Fábio Ferreira 

de Lima na DELPOL, fls. 09/10, Que foi acionado pela agência local de 

inteligência para fazer abordagem de vários suspeitos que estavam 

praticando o crime de tráfico de entorpecentes na Rua Santa Rita, no 

Bairro São José. Que os Agentes da Inteligência já vinham monitorando há 

alguns dias, bem como havia diversas denúncias através de informantes, 

que não se identificaram, relatando que um dos suspeitos chamava-se por 

nome de Cristian ou pela alcunha de “Cabeludo”, e que, munido destas 

informações a equipe da Força Tática se deslocou para o local informado, 

momento que foi possível visualizar vários suspeitos empreendendo fuga. 

Porém, a equipe conseguiu localizar um dos suspeitos escondido no 

interior da residência e, ao fazer a abordagem, constatou-se ser a pessoa 

de Cristian, sendo localizado no bolso do suspeito uma porção de 

substância análoga à maconha, e, devido a isso, foi realizada busca na 

residência, sendo também localizado um tablete de substância análoga à 

maconha, próximo ao suspeito. Em entrevista, Cristian informou que na 

casa de seu amigo conhecido como “Maycon”, também haveria mais 

drogas, para onde todos se dirigiram. Em busca realizada na casa da 

pessoa de “Maycon”, no Bairro Jardim Carolina, foi localizado pelo Soldado 

Ferreira, dentro de um balde, mais dois tabletes e meio de substância 

análoga a pasta base de cocaína. Indagado novamente ao suspeito, 

acerca de mais coisas ilícitas, este informou que havia um jogo de rodas 

de veículo na casa de sua sogra, o qual havia comprado de um usuário de 

entorpecente “Williansmar”. Em busca na residência da sogra, na Rua 

Santa Inês, quadra 05, casa 03, Bairro Santa Maria, foi localizado o jogo 

de rodas de veículo, que teria sido furtado em um comércio da cidade de 

Sorriso.

Importante destacar ainda o teor do depoimento da testemunha PM 

Weberth Batista Ribeiro diante do contraditório, fl. 133 – mídia de fl. 142: 
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Que receberam várias denúncias de que o réu Cristian, vulgo 

“Cabeludo/cabelo”, era responsável pelo tráfico de drogas na região do 

Bairro São José, apontando a residência onde ele parava como local de 

tráfico de drogas. Em diligências, fora visualizada por várias vezes, 

somente a moto do réu e várias pessoas entrando e saindo, porém não 

chegaram a visualizar o réu, até que fora possível identificá-lo que o vulgo 

“Cabelo/Cabeludo” seria a pessoa de Cristian. Haviam denúncias, ainda, 

de que o réu estaria com um jogo de roda de veículo, que havia sido 

furtado por usuários de drogas de uma loja de venda de veículo dias 

antes, e que teriam passado para o réu. Desponta do depoimento que o 

réu teria várias residências, posto que na residência localizada na Rua 

Santa Rita, local onde foi abordado, foi localizado uma porção de 

substância análoga a maconha de tamanho grande e a motocicleta. Já na 

residência localizada no Bairro Santa Maria, foi localizado o jogo de rodas 

de veículo, e no endereço constante no Bairro Jardim Carolina foram 

localizados dois tabletes de maconha e meio tablete de pasta base, dentro 

de um Balde.

Destaco que os depoimentos das testemunhas PM Jedson Decio de 

Arruda, fl. 137, PM Raphael Fernandes dos Santos, fl. 134, PM Jefferson 

dos Santos Carvalho, fl. 135 e PM Alexandre de Souza Ferreira, fl. 136, 

todas constantes na mídia de fl. 142, em Juízo diante do contraditório, 

narram a mesma versão apresentada pelos companheiros de Serviço PM 

Fábio Ferreira de Lima, depoimento na DELPOL, e PM Weberth Batista 

Ribeiro em Juízo, ambos acima descritos.

Diante das circunstâncias em que se deu a abordagem do requerido e a 

apreensão de expressiva quantidade de droga, não se mostra possível 

chegar à outra conclusão, senão a de que o requerido estava praticando 

o tráfico de drogas.

 Tem-se que a comprovação da prática do delito de tráfico de drogas não 

se dá apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em 

situação de mercancia, especialmente por se tratar de delito cometido na 

clandestinidade. A cautela do agente em esconder as drogas, em camuflar 

a atividade de traficância dificulta a flagrância do tráfico, sendo certo que 

traficantes, comumente, negam a autoria delitiva em juízo e há uma 

dificuldade na obtenção de testemunhos outros, que não dos militares que 

participaram da ação policial, face ao temor de represálias que a 

população sofre pelos criminosos.

 Diante desse contexto, a prova do tráfico se faz, sobretudo, através de 

indícios obtidos na investigação policial e da existência de um quadro 

suficiente de elementos de convicção harmônicos e convergentes, como 

se observa no caso em exame.

 Assim, do testemunho do PM Weberth Batista Ribeiro, em Juízo diante do 

contraditório, fl. 133 – mídia de fl. 142 e PM Fábio Ferreira de Lima na 

DELPOL, fls. 09/10, que participaram e efetuaram as diligências e dos 

documentos dos autos, tem-se que foram apreendidos em poder do 

acusado: MATERIAL A – uma porção de cocaína, com massa pesando 

aproximadamente 449,8g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e oito 

centigramas); MATERIAL B – uma porção de maconha com massa 

pesando aproximadamente 2.731,0 g (dois mil setecentos e trinta e um 

grama); MATERIAL C – uma porção de maconha, com massa pesando 

aproximadamente 1,06 (um grama e seis centigramas); MATERIAL D – 

material aderido à superfície de objeto, com massa apresentando peso 

desprezível, como sendo cocaína, conforme Laudos Periciais de fls. 

171/180.

De efeito, denota-se que a exposição dos fatos veiculada por parte das 

testemunhas mostra-se extremamente coerente e verossímil, porque 

revela contornos densos de plausibilidade e credibilidade, e pende por 

desconstruir, do ponto de vista probatório, toda a estória apresentada por 

parte do requerido, ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que o réu 

dedicava-se a explorar o comércio de entorpecentes, de maneira que não 

subsistem quaisquer motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo da 

confiança. Cumpre ter presente, também, que o teor da versão veiculada 

pelas testemunhas, na etapa investigatória e na fase judicial, deixa 

transparecer extrema dose de coerência e idoneidade, dado à existência 

de identidade/semelhança de detalhes e irrelevantes contradições que se 

limitam à especificação de dados periféricos.

Ademais, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório em Juízo, 

fl. 132 – mídia de fl. 142, não apresenta qualquer credibilidade, vez que 

possui pontos extremamente obscuros e sem qualquer ligação, e quando 

perguntado por esta Magistrada se haveria algum motivo para a alegada 

perseguição, o réu não apresentou qualquer indício mínimo e coerente que 

se faça por em risco toda a prova testemunhal apresentada pelas 

testemunhas policiais.

O testemunho da pessoa de Ivanildo, que seria proprietário da residência 

onde o réu foi preso, não merece muito prestígio posto que, conforme 

testemunho da mãe do réu em Juízo, Sra. Solange Maria Bogo, fl. 139 – 

mídia 142, é usuário, e neste ponto, importante acentuar que facilmente o 

réu manteria o vício da referida testemunha, em troca de vantagens, 

considerando que Ivanildo permanece por longo período para trabalho 

afastado da residência, chegando a vir para casa somente a cada 15 

(quinze) dias.

 Noutro ponto, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, 

a apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente, de 

natureza distinta (cocaína e maconha), se mostra incompatível com a 

condição de usuário e, ao mesmo tempo, demonstra, estreme de dúvidas, 

a prática e a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e 

revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os 

fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não 

pairam no que tange a autoria da infração penal de tráfico de drogas.

 Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das 

declarações exteriorizadas por parte das testemunhas PM Jedson Decio 

de Arruda, fl. 137, PM Raphael Fernandes dos Santos, fl. 134, PM 

Jefferson dos Santos Carvalho, fl. 135 e PM Alexandre de Souza Ferreira, 

fl. 136, PM Weberth Batista Ribeiro, fl. 133, todas em Juízo diante do 

contraditório e do PM Fábio Ferreira de Lima na fase inquisitorial, fl. 09/10; 

b) a análise das condições em que a prisão do requerido se 

operacionalizou, máxime em função da apreensão de determinada 

quantidade de entorpecente, sob a custódia direta do réu; c) e, por 

derradeiro, a ausência de plausibilidade/verossimilhança da versão 

apresentada por parte do réu.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do acusado.

De outro lado, do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos 

anteriormente desenvolvida, denota-se que o requerido Cristian Rafael 

Bogo é primário, não integra organização criminosa ou se dedique 

habitualmente à atividades criminosas, fazendo assim jus ao 

reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º 

da Lei n.º 11.343/2006.

Noutro norte, a alegação de tráfico de drogas por duas vezes, não 

merece prosperar, conforme entendimento moderno do Egrégio TJMT.

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 

ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES ACUSATÓRIAS - INDEVIDA 

AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PROVIDO PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 

CERTEZA VISUAL DO FLAGRANTE - INQUÉRITO INSTAURADO POR 

PORTARIA - MAIOR CREDIBILIDADE À ACUSAÇÃO - DILIGÊNCIAS 

POLICIAIS QUE CONFIRMAM AS INFORMAÇÕES PRÉVIAS - 

IMPRESTABILIDADE DO DEPOIMENTO DE MENOR NÃO CARACTERIZADA - 

VÍCIO QUE SE EXISTENTE NÃO NEGA REALIDADE DOS FATOS QUE 

CONFIRMARAM O CONTEÚDO DA OITIVA - PLEITO POR CONCURSO DE 

CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO LAPSO 

TEMPORAL ENTRE AS VENDAS - DEPÓSITO DE DROGAS - ESCONDERIJO 

LOCALIZADO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA DO RÉU - 

DIFICULDADE DE DESCOBERTA DO PROPRIETÁRIO - TIPO PENAL DE 

AÇÃO MÚLTIPLA - DELITO CARACTERIZADO NA MODALIDADE DE 

VENDA - INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM VERBO QUE CARACTERIZA CRIME 

ÚNICO - MERO INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA - POSSE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO - CONDUTA REGIDA PELA MP 417 - FATO ATÍPICO - ABOLITIO 

CRIMINIS TEMPORALIS - MANTIDA ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO 

DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES - INEXISTÊNCIA 

DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO POR 

TRÁFICO - CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO - PREVISÃO 

DOS VERBOS “TRAZER CONSIGO” E “TER EM DEPÓSITO” PARA OS 
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DELITOS DE USO E TRÁFICO - NECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS 

DA TRAFICÂNCIA - QUANTIDADE PASSÍVEL DE CONSUMO PESSOAL - 

PRAZO PRESCRIONAL DE 02 ANOS - REDUÇÃO EM RAZÃO DA 

MENORIDADE - ART. 12 DO CÓDIGO PENAL - PUNIBILIDADE EXTINTA - 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA - 

IMPRESCINDIBILIDADE DA ESTABILIDADE - INSUFICIÊNCIA À 

CONDENAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - REMISSÃO A 

INFORMAÇÃO DE FONTE DESCONHECIDA - SUPOSTA CONFISSÃO NO 

MOMENTO DA PRISÃO NEGADA EM JUÍZO - PRAZO EXÍGUO - POSSÍVEL 

ASSOCIAÇÃO EVENTUAL - MANTIDA ABSOLVIÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É de se dar provimento ao recurso da 

acusação para reformar o decisum e condenar o recorrido por tráfico de 

drogas quando restar inconteste a efetiva mercancia de entorpecentes 

por parte deste, especialmente, em decorrência da certeza visual do 

flagrante, sendo que a instauração do inquérito por portaria derivada de 

requisição ministerial e diligências policiais aumenta a credibilidade da 

acusação. Pretensa nulidade de depoimento prestado por menor na 

ausência de sua representante, não tem o condão de negar a realidade 

dos fatos, quando o depoente é flagrado adquirindo drogas do acusado e 

pagando por ela determinado valor, da exata forma como descrevera em 

suas declarações. É assente na doutrina e jurisprudência pátrias a 

possibilidade de caracterização do concurso material de crimes, quando 

entre as diferentes vendas de entorpecentes transcorrer lapso temporal 

razoável, ou quando forem diversas as substâncias estupefaciantes 

vendidas, ou ainda, quando se descobrir a procedência das drogas de 

carregamentos diferentes. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de 

ação múltipla, o que significa que a prática de mais de uma das condutas 

ali descritas, configura crime único, desimportando a efetiva caraterização 

do depósito quando o delito já estiver comprovado na modalidade 

“vender”, especialmente, se a propriedade da droga mantida em depósito 

for de difícil solução, vez que encontrada distante das dependências da 

residência do acusado. De se absolver o agente que incorre na conduta 

descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por incidência da abolitio criminis 

temporalis estabelecida pela Medida Provisória 417 de 31 de janeiro de 

2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.706/2008. Não há que se 

falar em condenação por tráfico de drogas, quando não há elementos 

produzidos sob o crivo do contraditório neste sentido, indicando, todas as 

provas, ao revés, ser o acusado usuário de entorpecentes. As 

modalidades de “trazer consigo” e “ter em depósito” substância 

entorpecentes de uso proibido, estão previstas tanto no tipo penal de 

tráfico como no de uso de entorpecentes, sendo que não restando 

comprovada a finalidade mercantil, deve-se reconhecer o delito de uso, 

eis que mais benéfico ao réu. À luz do art. 12 do Código Penal, impositiva a 

declaração da extinção a punibilidade do acusado pelo delito de uso de 

entorpecentes, em razão da prescrição retroativa, quando transcorrer 

entre a data do recebimento da denúncia e a data atual, prazo superior ao 

previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006, reduzido à metade pela 

menoridade. O crime de associação para o tráfico exige atuação dos 

agentes com estabilidade e permanência, não restando esta circunstância 

comprovada quando os únicos elementos acusatórios são os depoimentos 

dos policiais, que relatam informações neste sentido de fonte 

desconhecida e a existência de suposta confissão, não confirmada em 

juízo, especialmente, quando o prazo apontado como da pretendida 

associação, segundo os policiais, é só de 30 dias, tornando possível que 

a união se desse em caráter eventual. (Ap 123487/2008, DR. CARLOS 

ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

30/09/2009, Publicado no DJE 09/10/2009) TJ-MT - APL: 

01234874920088110000 123487/2008, Relator: DR. CARLOS ROBERTO C. 

PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2009, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2009. Grifo Nosso

Neste contexto, fica afastada a forma requerida pelo MPE [por duas 

vezes] na peça acusatória, destacando-se a conduta protagonizada por 

parte do réu Cristian Rafael Bogo ajusta-se, com perfeição, ao figurino 

legal que define o artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

2 - Da imputação concernente à prática da infração penal de receptação 

[artigo 180, caput, do Código Penal].

DA MATERIALIDADE

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, 

notadamente pela análise do auto de prisão em flagrante delito de fl. 08, 

termos de depoimentos de fls. 09/12, auto de apreensão de fl. 13, do 

interrogatório do réu na DELPOL, fls. 15/17, pelos boletins de ocorrências 

de fls. 24/26 e 38/38v, auto de avaliação de fl. 32, fotografia das rodas, 

fls. 33/35, termo de declaração da vítima Alex Scheffler, fls.36/37, assim 

como pela prova oral colhida ao longo da persecução penal.

DA AUTORIA

A autoria também é indene de dúvidas.

Inobstante as alegações do acusado, tanto na fase inquisitória - fls. 15/17, 

quanto em Juízo, fl. 132 – mídia de fl. 142, afirmando ter supostamente 

comprado as rodas pelo “Mercado Livre”, e que a pessoa teria entregue 

na residência de sua sogra, e que reformaria e venderia as rodas, não 

prosperam, vez que todas as provas produzidas nos autos levam à 

conclusão de que ele praticou o fato narrado na denúncia.

As rodas furtadas foram localizadas na residência que o réu afirmou 

morar e, mesmo tendo afirmado tê-las comprado via APP, não apresentou 

qualquer meio que comprove a veracidade da versão apresentada e/ou 

qualquer documento atestando a compra.

Além disso, a declaração prestada pela testemunha PM Weberth Batista 

Ribeiro em Juízo diante do contraditório, fl. 133- mídia de fl. 142, afirma que 

recebeu denúncia de que o réu estaria com as rodas e teria adquirido de 

usuário de droga.

Desta maneira, as provas produzidas são uníssonas em apontar a 

responsabilidade criminal de Cristian pelo crime de receptação dolosa. 

Como se sabe, o crime em tela exige a demonstração da existência de um 

crime anterior, o que restou comprovado nos autos, haja vista a prática do 

furto, conforme fotografias de fls. 33/35, termo de declaração da vítima na 

fl. 36, e Boletim de Ocorrência de fls. 38/38v.

Ao adquirir o referido objeto do autor do furto, o denunciado Cristian tinha 

pleno conhecimento de que o bem tratava-se de produto de crime, dadas 

as circunstâncias em que o objeto lhe fora oferecido – sem qualquer 

documentação equivalente que pudesse comprovar a origem lícita das 

rodas, bem como o baixo valor atribuído, vez que afirmou ter pago pelo 

jogo de rodas o valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo que o 

valor de mercado conforme auto de avaliação de fl. 32, demonstra o valor 

real do bem como sendo R$5.000,00 (cinco mil reais), restando patente, 

desta forma, o dolo do agente, estando sua conduta amoldada ao art. 180, 

“caput”, do Código Penal.

Ademais, por tais razões, resta afastada qualquer de desclassificação 

para a infração de receptação culposa, prevista no § 3º do artigo 180, do 

Código Penal vigente.

Acrescente-se, por fim, que, conforme jurisprudência pacífica dos 

Tribunais Brasileiros, no crime de receptação, a apreensão do bem em 

poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa a 

prova da origem lícita do produto, o que não ocorreu nos autos.

 Nesse sentido: “(...) tratando-se do crime de receptação, sendo a res 

apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, 

cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo 

êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a 

condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. (TJ/MT, 

Apelação n.º 2215/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 

22/03/2016)”.

De rigor, assim, a condenação do réu Cristian Rafael Bogo nas penas do 

art. 180, “caput”, do Código Penal.

 DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o acusado CRISTIAN RAFAEL BOGO, devidamente 

qualificado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 

33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006] e receptação [art. 180, caput, do Código 

Penal].

 Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.

 1 - Do tráfico

Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

A pena prevista para o respectivo crime é de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento em anexo, não devem 

ser considerados em prejuízo do réu.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 
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comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar/guardar 

determinada quantidade expressiva de substância entorpecente, de 

natureza/tipo distintos (maconha e cocaína). Dessa feita, dado a 

diversidade do tipo e quantidade elevada de drogas e a potencialidade 

lesiva das drogas apreendidas, entendo que as circunstâncias que 

envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação 

social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá 

ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo 

normativo do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

A conduta social é neutra, eis que nenhum elemento foi produzido a seu 

respeito. Sendo o Magistrado Órgão leigo para analisar a personalidade do 

agente, resta apenas afirmar que ela não aponta desvios.

 Os motivos do crime não servem para que se compreenda a atitude 

tomada.

 As circunstâncias próprias do delito. Quanto às consequências são 

sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de 

drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros 

delitos associados, como a prostituição, porte ilegal de armas entre outros, 

crimes contra o patrimônio e outros. No atinente ao comportamento da 

vítima, não há o que ser avaliado.

 Após tais considerações, estabeleço como necessária e suficiente, para 

a reprovação e prevenção do crime, partindo do mínimo legal, 

ESTABELEÇO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: EM 06 (SEIS) 

ANOS DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Do cotejo do 

cipoal de circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação 

e, inclusive, da análise dos fatos anteriormente desenvolvida, denota-se 

que o requerido é primário, não apresenta antecedentes criminais e 

também não existe qualquer indicativo de que integre organização 

criminosa ou se dedique habitualmente à atividades criminosas. De outro 

lado, não observo a incidência de causa de aumento da pena. Nesse 

influxo de ideias, considerando a expressiva quantidade e diversidade de 

substâncias entorpecentes, diminuo a pena fixada em 02 (dois) anos, na 

razão de 1/3, ficando a pena definitiva FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS 

DE RECLUSÃO, em razão da ausência de outras causas de diminuição da 

pena [art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006].

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai FIXADA EM 400 (QUATROCENTOS) 

DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época 

do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando 

as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei 

n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

2 – Da receptação

Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

 A pena prevista para o respectivo crime é de 01 (um) a 04 (quatro) anos 

de reclusão e multa.

A Culpabilidade do acusado não desponta em excesso, porém deve ser 

reprovada sua conduta; as anotações nos seus antecedentes não devem 

ser considerados em prejuízo do réu; nada existe contra a conduta social 

e familiar do acusado, o que devo considerá-la como boa, a sua 

personalidade não apresenta defeitos de formação; o acusado agiu por 

motivos que não servem para que se compreenda a atitude tomada, as 

consequências do crime não foram graves.

Tomando em consideração essas circunstâncias, estabeleço a PENA 

BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal, necessária e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que 

deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 01 (UM) 

ANO DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e 

aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO DE 

RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai FIXADA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a PENA 

DEFINITIVA fixada em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 410 

(QUATROCENTOS E DEZ) dias-multa.

Da Fixação do Regime de Cumprimento da Pena.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos e Da Suspensão Condicional da Pena.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

 Das Providências Finais.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, no prazo de 

cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

nos termos da Secção 28 da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ e 

Provimento nº 80/2014-CGJ).

Determino a incineração das drogas, nos moldes do 32, caput, da lei nº 

11.343/06, e a destruição da balança de precisão.

Após, com o trânsito em Julgado e confirmado a sentença:

1. Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88], [STF, RE 601182/MG, rel. Min. 

Marco Aurélio, red. p/ p ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 

8.5.2019];

2. Preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

3. Forme-se e remeta-se o processo de execuções à Vara das 

Execuções Criminais para IMPLANTAÇÃO NO SEEU [art. 105 da Lei n.º 

7.210/1984];

4. Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 03 de fevereiro de 2020.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito e Corregedora do CRS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160519 Nr: 9441-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDISON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA DR. MARCIO RONALDO DE 

DEUS DA SILVA, PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) APRESENTE A 

DEFESA PREVIA NOS PRESENTES AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184486 Nr: 490-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS, EOP, LDO, WADR, RPDL, FC, ADCS, 

JNFDA, DNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, ANDERSON DE SOUZA - OAB:24894/O, ANTONIO 

LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Danilo Militão De Freitas - OAB:19747/O, DIMITRI MELLO 

MINUCCI - OAB:13215-B/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/MT, MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16.505-B, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Processo: 490-89.2018.811.0040 (Código: 184486).Diante da justificativa 

acima exposta, INDEFIRO o pedido feito pela defesa para REVOGAR a 

prisão preventiva e/ou substituir a prisão preventiva da ré FRANCIELLI 

CERATTI em prisão domiciliar.Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP). Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 27 

de fevereiro de 2020.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 9400-71.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR DE OLIVEIRA, ADILSON DA 

COSTA SILVA, FRANCIELE CERATTI, WANDREY ALEXANDRE 

DORNELLAS REZENDE, EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, DIONATAN 

NEVES BRITO, RENATO PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23208/O, ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:24184, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS 

ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, DANIELLY PARMA TIMIDATI - 

OAB:25660/O, Danilo Militão De Freitas - OAB:19747/O, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10.823, EMILLE SOARES BERTON - 

OAB:27030/O, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - 

OAB:355.024 SP, HIGOR H DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.421 - 

MT, JIUVANI LEAL - OAB:24645/MT, KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19370/MT, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - 

OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:15576, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 Processo: 9400-71.2019.811.0040 (Código: 219066) VISTOS/EM Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação das defesas prévias e 

manifestação do MPE quanto às mesmas, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória. (...) I. Assim, 

em que pese a laboriosa argumentação da defesa, entendo que a inicial 

acusatória observou os requisitos dispostos no art. 41 do CPP, expondo 

claramente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de 

testemunhas, motivos pelo qual, rejeito as preliminares arguidas pela 

defesa do réu ADILSON DA COSTA SILVA. (...) Assim, em que pese a 

desditosa argumentação da defesa, entendo que a inicial acusatória 

observou os requisitos dispostos no art. 41 do CPP, expondo claramente o 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos 

acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, motivos pelo 

qual, rejeito a preliminar de ausência de justa causa arguida pela defesa 

do réu LEONIR DE OLIVEIRA.(...) Ex positis, uma vez que não fora 

observado o procedimento para arguir a incompetência do juízo e, uma 

vez que a defesa do réu não se manifestou no momento oportuno, resta 

operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada. (...)Sanada 

as preliminares e não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15/04/2020 às 13:00 horas. (...) Já para as testemunhas arroladas 

pelas partes e residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros 

ou internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a 

necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na espécie o 

regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221783 Nr: 940-61.2020.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN BENEDITO DA SILVA, PABLO 

FERNANDES NUNES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA - 

OAB:17937/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar sua resposta à acusação, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198394 Nr: 8711-61.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ILVANCI (IVANCI) DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ILVANCI (IVANCI) DE 

OLIVEIRA, Rg: 24499331, Filiação: Maria Luzineide de Oliveira e Francisco 

Iraierto (. Arailton)de Oliveira, data de nascimento: 24/02/1993, 

brasileiro(a), natural de Ze Doca-MA, 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. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO, acima 

qualificado, acerca do inteiro teor da sentença transcrita abaixo. BEM 

COMO, INDAGAR se o DENUNCIADO deseja recorrer da sentença 

proferida..

Sentença: Proc. n.8711-61.2018.811.0040 (198394).Vistos etc.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação penal 

pública em desfavor de Francisco Ivanci de Oliveira já qualificado, pela 

prática do crime descrito no art.157, caput, do Código Penal.Narra a 

denúncia, em síntese, que na data de 19/08/18, por volta das 20h50min, 

em via pública, na Rua Mato Grosso, próximo ao Posto Araguaia, no bairro 

Jardim Alvorada, nesta Comarca, o réu, mediante grave ameaça exercida 

com o em prego de um pedal de bicicleta, subtraiu pra si um aparelho 

celular da marca Sansung, modelo J3, da vítima Karine de 

Oliveira.Devidamente citado (fl.40), o réu apresentou resposta à acusação 

(fls.44/45).Em audiência (fl.57 e 165), as testemunhas arroladas pelas 

partes foram ouvidas e o acusado interrogado (fls.58/62).Em alegações 

finais orais oferecidas em audiência, o parquet requer a condenação do 

acusado, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa tece 

considerações sobre a dosimetria da pena, diante da confissão judicial do 

réu.É a síntese do necessário. Decido.Cuida-se de ação penal pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Francisco Ivanci de Oliveira já qualificado, pela prática do crime descrito 

no art.157, caput, do Código Penal.No que toca a materialidade delitiva do 

crime de roubo em voga, verifica-se clarividente a mesma através do auto 

de prisão em flagrante (fl.06), boletim de ocorrência (fls.08/10), auto de 

apreensão (fl.15) auto de avaliação (fl.28).De outro giro, a autoria delitiva, 

de igual forma, restou demonstrada através da confissão judicial do 

acusado que, em resumo, confirmou que estava usando drogas quando 

teve um momento de abstinência, e viu a vítima andando na rua sozinha 

quando deu voz de assalto e falou “passa o celular, senão vou te dar um 

tiro”, em que pese não possuir arma de fogo, mas tão somente o pedal de 

bicicleta.Corroborando as confissões do réu, nota-se o depoimento da 

vítima Karine de Oliveira Rocha (fl.58) que, em suma, relatou como a ação 

delitiva ocorreu, dizendo que o réu colocou a mão na cintura, além de se 

utilizar de um pedal de bicicleta para intimidá-la, subtraindo posteriormente 

a res furtiva.Além, observa-se o reconhecimento fotográfico da vítima 

apontando o acusado como autor do delito, ocorrido na fase administrativa 

(fl.23).Ainda, nota-se os depoimentos das testemunhas policiais Raphael 

Fernandes dos Santos (fl.59) e Davi Procópio Figueiredo (fl.60), relatando 

que fizeram a prisão do réu que estava na posse do produto do 

crime.Nesse diapasão, a confissão do réu, aliadas as demais provas 
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colhidas nos autos, são suficientes para o decreto condenatório.Para 

corroborar a tese, colacionamos o seguinte julgado:PENAL. PROCESSO 

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO 

DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMPLO 

ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. 

COERÊNCIA E HARMONIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA 

PENA. VÍTIMA ADOLESCENTE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA 

CULPABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo quando 

evidenciada a materialidade, por meio de amplo acervo probatório, aliada à 

confissão extrajudicial dos réus. 2. Em crimes contra o patrimônio, a 

palavra da vítima assume especial importância, ainda que colhida somente 

em inquérito devido à dispensa pelas partes de sua oitiva judicial, por ser 

coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos e 

tornar compreensível a dinâmica dos fatos. 3. Os depoimentos dos 

policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão do 

produto do crime em poder dos acusados são válidos a embasar o 

decreto condenatório, pois dotados de fé pública, mormente quando 

corroborados em juízo. 4. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade 

por não acrescer reprovabilidade à conduta dos réus o fato de uma das 

vítimas ser adolescente. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente 

provida. (TJ-DF 20140110875693 DF 0020594-75.2014.8.07.0001, Relator: 

WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª 

TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2018 . 

Pág.: 248/256).Por todo o exposto, CONDENO o acusado Francisco Ivanci 

de Oliveira já qualificado, pela prática do crime descrito no art.157, caput, 

do Código Penal.Passo agora a dosimetria da pena.a) da pena privativa de 

liberdade:O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula 

pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a 

adequação típica direta sub examine.Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à 

culpabilidade, ela não extrapola o tipo penal, em que pese ser exigível 

conduta adversa. O acusado é não é portador de maus antecedentes, 

segundo se extrai de seu histórico em anexo, na esteira da súmula 

444/STJ. Não há nos autos elementos para verificar sua personalidade e 

sua conduta social. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. Os 

motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal. No que se refere 

ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a 

realização da conduta em apreço. Após análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão. Aplico em desfavor do acusado a atenuante da confissão 

espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, mas deixo de atenuar a 

pena pois fixada no mínimo legal.Não há agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas. Tampouco causa de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual a pena definitiva resta fixada em 04 (quatro) anos de 

reclusão. b) da pena de multa:Diante da dosimetria alhures, conforme 

regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação 

econômica do réu. De acordo com o artigo 33, §2º, “c”, do CP, o regime 

inicial de cumprimento de pena do condenado será o aberto.Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão 

do não preenchimento dos requisitos previstos no art.44, do CP. Condeno 

o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, cobrança 

essa que ficará suspensa, em razão da hipossuficiência econômica dos 

mesmos, nos termos da Lei. Concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, máxime porque fixado o regime aberto, razão pela qual 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando imediatamente em 

liberdade o réu, se por outro motivo não estiver preso.Conforme 

regramento da Resolução 108/2010/CNJ, especialmente § 6º do artigo 1º, 

o Alvará de Soltura será encaminhado diretamente à Direção do 

Estabelecimento Penal que se encontra o indiciado, sendo que sua 

liberdade se dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, pena de 

responsabilidade disciplinar e penal.Assim, com urgência, encaminhe-se o 

Alvará de Soltura à Autoridade Administrativa responsável pela custódia, 

certificando nos autos a data, local e horário do cumprimento, bem como o 

estabelecimento prisional e o respectivo diretor e se a diligência resultou 

ou não na soltura do preso ou as razões que eventualmente justificaram a 

manutenção da prisão, tudo em 24 (vinte e quatro) horas.Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e 

remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais (art. 

105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se os nomes dos condenados no Rol 

dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. 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.P.R.I.C. De Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.Anderson 

CandiottoJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduarda Perin Faccio, 

digitei.

Sorriso, 27 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 218147 Nr: 8773-67.2019.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 8773-67.2019.811.0040 (Código: 218147)

VISTO/EM.

Destarte, considerando o ofício 229/2020/DR SINOP (fls. 138), determino 

que seja expedida carta precatória para o Juízo da Terceira Vara Criminal 

de Sinop/MT, com fito de proceder com a regularização da prisão do 

investigado LUIZ ROBERTO MATOS JUNIOR, encaminhando cópia da 

decisão que decretou a prisão preventiva, bem como cópia do mandado 

de prisão e demais peças que o juiz deprecado entender necessárias.

Comunique a prisão do investigado ao Delegado da Policia Judiciaria Civil 

de Sorriso, bem como o MPE, solicitando informações acerca da 

instauração de IP, sobre os fatos aqui investigados.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 183115 Nr: 10954-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23.208, BRUNO FRANÇA FERREIRA - OAB:19154, MARIO 

MEDEIROS NETO - OAB:12.073 - MT

 Processo: 10954-12.2017.811.0040 Código: 183115

VISTOS/JJ

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara, redesigno 

oralidade para o dia 19/03/2020, às 13:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do 

(a/s) advogado (a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente a (a/s) vitima mediante mandado, carta precatória ou carta 

rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 24 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149062 Nr: 9006-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA BIBIANO SOBRINHO, SANDRA BAPTISTA 

SOBRINHO, CLÁUDIO JOSÉ SOBRINHO, SIMONE AUXILIADORA 

SOBRINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA, 

CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - 

OAB:11.985, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Certifico, diante da petição de fl. 988, que a certidão para averbação da 

penhora fora expedida à fl. 983 e encaminhada ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Colina/SP por meio do Ofício nº 27/2020 (fl. 984) e do Malote 

Digital de fl. 985. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa para 

ciência dos advogados da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246249 Nr: 13800-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 33 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325149 Nr: 22667-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSYCA CHRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERENTE, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194937 Nr: 10807-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO NUNES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 172, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198009 Nr: 13148-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

103/103-verso, diante da certidão negativa de fl. 122, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203866 Nr: 17794-61.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 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 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$148,98REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274364 Nr: 4508-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT Nº8.117

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 
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05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$148,98REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304513 Nr: 6390-71.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): JADERSON DE OLIVEIRA BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 167, 

diante da certidão de fl. 169, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213488 Nr: 4869-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DECIOLANDIA LTDA, ERIEL PEREIRA 

DOS SANTOS, FABIANO BENDEROVICZ, INEZ NEGRELLO BENDEROVICZ, 

ELIAS RODRIGUES, MEDIO NORTE TRANSPORTES LTDA -ME, COMERCIAL 

DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor das certidões negativas dos Oficiais de Justiça de fl. 311 e fl. 

331, em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245024 Nr: 12865-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR TEIXEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 170, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729 Nr: 909-65.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANS DE PAULA MARTINS - 

OAB:23338/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$995,00REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00 REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$89,02 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 5797-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA, 

JOACIR MARASCA, EMERSON VALDIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

276/280, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes, acerca da lavratura do Termo 

de Penhora e Depósito do bem indicado nos autos, com o que a parte 

executada Eliane Maria Lorenzetti Marasca foi nomeada depositária fiel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136122 Nr: 6350-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PAINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 
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OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 200, 

diante da certidão de fl. 202, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311086 Nr: 11642-55.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE BOCA SANTA, ESPOLIO DE ELIAS 

BOCA SANTA, POLIANA BOCA SANTA TAVARES, MARCELO ROBERTO 

DE AZEVEDO TAVARES JUNIOR, CRISTIANE BOCA SANTA PEREIRA, 

CESAR AUGUSTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23.338, 

MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 60, diante 

da certidão de fl retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314850 Nr: 14595-89.2019.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DIAS, MARLON CASSIO 

WIEGERT, CARLOS ALBERTO PASQUINI, MICHELY FEITOSA MENDES 

CAMPOS, Marcelo Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Certifico que compulsando os presentes autos verifiquei que o advogado 

da parte embargante não estava corretamente cadastrado no Sistema 

Apolo. Desta forma, procedo o cadastramento devido e, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da parte embargante dos 

termos da decisão de fls. 27/28-verso, parte final a seguir transcrita, para 

manifestação, no prazo de quinze dias. DECISÃO: "(...) Posto isso, 

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, EMENDAR a 

inicial a fim de (a) alterar o valor da causa, que deve corresponder ao 

valor total da execução, (b) apresentar o endereço eletrônico das partes e 

(c) juntar a procuração “ad judicia” outorgada ao subscritor da petição 

inicial, sob pena de extinção, na forma do artigo 321 do CPC, oportunidade 

em que deverá, ainda, (d) apresentar as três últimas declarações de 

imposto de renda em nome próprio, sendo certo que a inércia será 

interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do 

CPC. Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer 

dúvida sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na 

forma do artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com 

o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260810 Nr: 25457-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEX TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11652/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição e documentos de fls. 101/107-verso, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 17102-28.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, diante da petição de fl. 155, que a petição protocolada na data 

de 07.03.2019 já fora analisada, inclusive com a remessa dos autos ao 

Contador Judicial, com certidão à fl. 145. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233447 Nr: 22280-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ DAL RI, ESPOLIO DE ADEMAR 

FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSÉ PESERICO, ESPOLIO DE JOSE 

EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO, RODRIGO JAIR CASARIN, ADRIANA 

BEZERRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 9779-0, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA - OAB:9779, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:OAB/MT 

6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 1895/0, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:OAB/MT 6.024-A, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE 

FILHO - OAB:173.448-oab- SP

 Certifico que foi interposto recurso de apelação no prazo legal às fls. 

1706/1805 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados dos requeridos para que 

apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181895 Nr: 24003-80.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de intimação de fl. 132 foi devolvida pelo Correio com 

informação de que "Mudou-se" (fl. 133), e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito 

para o prosseguimento do feito.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330712 Nr: 416-19.2020.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA, MARIA JOSE RODRIGUES 

MENEZES, MARIA RODRIGUES PEÇANHA, orides rodrigues da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 416-19.2020.811.0055 - CÓDIGO: 330712

 ESPÉCIE: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80->PROCEDIMENTOS REGIDOS 

P O R  O U T R O S  C Ó D I G O S ,  L E I S  E S P A R S A S  E 

REGIMENTOS->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSÉ MARIA DA SILVA E MARIA JOSE RODRIGUES 

MENEZES E MARIA RODRIGUES PEÇANHA E ORIDES RODRIGUES DA 

SILVA

CITANDO: EVENTUAIS INTERESSADOS

FINALIDADE: CITAR OS EVENTUAIS INTERESSADOS PARA QUE SE 

MANIFESTEM, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

RESUMO DA INICIAL: JOSÉ MARIA DA SILVA, MARIA JOSE RODRIGUES 

MENEZES E MARIA RODRIGUES PEÇANHA, devidamente qualificados nos 

autos, propõem o pedido de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de 

valores bancários em nome da falecida Pedrina Rodrigues Antunes.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 

dias, informar se a falecida deixou dependentes habilitados, bem como 

saldo de benefício previdenciário de amparo e assistência ao idoso de NB 

515.893.210-3. OFICIE-SE ao Banco Sicredi para que, no prazo de 15 dias, 

informem se há conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira em 

nome da falecida, inclusive, FGTS/PIS. INTIMEM-SE, por edital, eventuais 

interessados, na forma do artigo 721 do CPC. CERTIFIQUE acerca de 

inventário judicial em nome da falecida. OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial 

para que, no prazo de 15 dias, informe acerca da existência de inventário 

extrajudicial em nome da falecida. Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as respostas 

apresentadas. Por fim, AO MPE. Depois, diante do pedido de tutela 

antecipada (fl. 08), seja porque não restou demonstrado onde residiria o 

risco concreto ao direito postulado ou mesmo aos requerentes caso se 

aguarde o trâmite ordinário da demanda, nos moldes do artigo 300, 

“caput”, do CPC, seja porque se depara com perigo concreto de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma do artigo 300, § 3º, do 

CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência econômica. No mais, por se tratar de 

procedimento de jurisdição voluntária, não há que se falar em polo passivo 

da demanda. Sem prejuízo das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos 

autos para que passe a figurar também no polo ativo MARIA JOSE 

RODRIGUES MENEZES, MARIA RODRIGUES PEÇANHA e ORIDES 

RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificados à fl. 36, bem como 

excluir do polo passivo a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DE SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA. 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, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 2 de março de 2020.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314145 Nr: 13995-68.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE GALHARDO, YOSHINOBU 

NAKAMURA, TAKAYUKI NAKAMURA, SHIZUE KOMIDO NAKAMURA, 

CHOCO SAITO NAKAMURA, ROSA HISAKO INOUE, KIOSE INOUE, ADAYR 

KENKITI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Izique Chebabi - 

OAB:81635, Jose leonardo do Nascimento Oliveira - 

OAB:24949/OOAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da devolução da carta precatória da comarca de 

Campo Novo do Parecis às fls. 99/104, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Campo Novo do Parecis, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113616 Nr: 3780-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de reiterar a intimação do 

advogado da parte exequente para informar nos autos os dados 

bancários para levantamento do valores bloqueados às fls. 583/584, quais 

sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no 

prazo de cinco dias, para integral cumprimento da decisão de fls. 

588/588-verso.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195971 Nr: 11635-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGODS, AWO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Destarte, diante da realidade processual, é viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do devedor, 

mormente em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora online é 

medida que se impõe.Desse modo, deferido o pedido formulado, no que 

tange a penhora on line, conforme se verifica nos detalhamentos de ordem 

judicial de bloqueio de valores, esta restou infrutífera, assim, proceda-se 

com a juntada aos autos das informações de detalhamento da ordem 

judicial de bloqueio de valores. Posto isso:I - Proceda-se com a juntada 

aos autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio 

de valores. II - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros 

da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar do presente feito.III - 
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EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.IV – 

INTIME-SE a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

planilha de débito atualizado e indicar bens passíveis de penhora em nome 

do executado.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121773 Nr: 900-83.2010.811.0055

 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: LFDS, DFDSD, CFD, DFD, CFD, CFD, JFD, DFDS, CFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 16.223, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do 

CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pela parte 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pela parte credora, PENHOREM-SE os 

bens indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135571 Nr: 5761-78.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPMP, BCPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, de restrições de 

veículos e CAGED com as respostas. II - OFICIE-SE à Caixa Econômica 

Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de 

eventual quantia depositada em nome da parte executada a título de 

FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua transferência para a conta 

única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.III - Em caso de 

penhora de FGTS, intime-se a parte executada, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação.IV - Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente.V – INTIME-SE a parte exequente, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147520 Nr: 7322-06.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, JGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No presente caso, foram tentadas diversas medidas, desde a prisão até a 

constrição de bens, inclusive via BacenJud, tudo sem sucesso. 

Entende-se estar bem demonstrada a situação de excepcionalidade, que 

justifica a aplicação da medida alternativa de suspensão da CNH do 

devedor/executado, bem assim de suspensão dos cartões de crédito dele. 

Precedentes. DERAM PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70078004850, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 02/08/2018).Diante desse contexto, pelas razões 

fáticas e jurídicas indicadas, entendo que resta demonstrada a situação 

de excepcionalidade, que justifica a aplicação da medida alternativa de 

suspensão da CNH do executado.Por fim, necessário consignar que este 

juízo realizou buscas de numerários e bens em nome da parte executada, 

restando todas infrutíferas. Posto isso, DETERMINO: a) - Proceda-se com 

a juntada aos autos das informações de detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de valores, busca de bens móveis e imóveis e busca de vínculo 

empregatício.b) Expeça-se ofício ao DETRAN para que seja realizada a 

suspensão da CNH do executado até o pagamento do débito; c) 

Expeça-se ofícios para administradoras de cartões para o bloqueio de 

eventuais cartões emitidos em nome do executado;d) INTIME-SE a parte 

exequente, para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201242 Nr: 15700-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRP, GHRV, ACRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Ana Carolina Ribeiro 

Vaz e Gustavo Henrique Ribeiro Vaz, representados por sua genitora 

Daniele Ribeiro Pereira, em face de Amilson Vaz.

À fl. 127 o feito restou sentenciado em razão da satisfação da obrigação 

alimentar, condenando a embargante ao pagamento das custas, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.

A embargante opôs embargos de declaração, alegando que a sentença 

retro está contraditória, pois foi codenada ao pagamento de custas 

processuais e omissa em razão de não ter condenado o executado em 

honorários sucumbenciais.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 129), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

No presente caso os embargos foram opostos em razão deste Juízo ter 

condenado a embargante ao pagamento de custas, anotando ser esta 

beneficiária da justiça gratuita e não ter condenado o embargado em 

honorários sucumbenciais.

Portanto, entendo que assiste razão a embargante, tendo em vista que a 

condenação de custas processuais e honorários sucumbenciais, devem 

recair para a parte vencida ou a quem deu causa a ação.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, 

excluindo do dispositivo a condenação da embargante em custas, ficando 

o dispositivo nos seguintes termos: CONDENO a parte executada ao 
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pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% 

do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No mais, permanece a sentença incólume.

Publique-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264352 Nr: 27953-92.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHGS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Pablo Henrique 

Gomes Soares em face de Antonio Rodrigues Soares, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que restou infrutífera a intimação pessoal do 

exequente, uma vez que este não reside no endereço indicado nos autos, 

conforme se abstrai da certidão de fl. 54.

Insta ressaltar que a Defensoria Pública pugnou pela extinção do feito, 

ante o teor da certidão de fl. 54.

É importante ressaltar que cabe a parte comunicar ao Juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, sendo forçoso concluir que o presente 

feito aguarda providência da parte autora, condição esta que não pode 

ser mantida ad eternun.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário com o levantamento de qualquer 

restrição realizada em desfavor do executado.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280287 Nr: 9202-23.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EB, BBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram realizadas tentativas de busca de endereço do 

requerido Tiago Alves da Silva, restando estas infrutíferas, DEFIRO o 

pedido de citação por edital de fl. 56.

Posto isso, CITE-SE o requerido Tiago Alves da Silva, via edital.

Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária 

ainda à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

UNIJURIS, para querendo, apresentar contestação por negativa geral no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285060 Nr: 13106-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSDO, RESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A orientação jurisprudencial das Turmas de Direito Privado desta Corte é 

na verdade de se admitir o bloqueio da conta relativa ao FGTS para a 

garantia do pagamento da obrigação alimentar, segundo as peculiaridades 

do caso concreto (...)” (STJ, REsp nº 1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della 

Giustina, Des. Convocado TJRS, DJ: 15.09.2009)Posto isso:I - Proceda-se 

com a juntada aos autos das informações de detalhamento da ordem 

judicial de bloqueio de valores e de restrições de veículos com as 

respostas. II - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros 

da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar do presente feito.III - 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC. IV - 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em nome da parte 

executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua 

transferência para a conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.V - Em caso de penhora de FGTS, intime-se a parte executada, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação.VI - Caso a 

parte executada não apresente irresignação e uma vez transferido o valor 

para a conta única, expeça-se alvará para o levantamento do valor em 

favor da parte exequente.VII – EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e remoção, em favor da exequente, dos bens descritos na 

busca do Renajud a seguir juntada.VIII - EXPEÇA-SE mandado de penhora 

e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado, 

consignando que caso não seja encontrado bens passíveis de penhora o 

Sr. Oficial de Justiça deverá proceder com a descrição dos bens 

existentes na residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 do 

CPC.IX - INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre as referidas penhoras.X – INTIME-SE a parte exequente, 

para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 304136 Nr: 6078-95.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDODV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora informa que não possui 

interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a reconciliação das 

partes (fl. 50).

 Desse modo, forçoso concluir desnecessária a tramitação do feito, 

conforme requerimento formulado pela parte autora.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

 Dispositivo

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito por falta de interesse 
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processual, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as formalidades 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332253 Nr: 1547-29.2020.811.0055

 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: LDSSA, LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Leandro Carlos Angola e Lidiane da 

Silva Souza Angola, bem como o acordo entabulado referente a pensão 

alimentícia e guarda das filhas Bianca Souza Angola, Rafaela Souza 

Angola e Andressa Souza Angola.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Lidiane da 

Silva Souza.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Publique-se. Intime-se.

 Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao cartório competente (fl. 

12), para que proceda com a competente averbação.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 315128 Nr: 14819-27.2019.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 34/36 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fls. 39/40, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 326608 Nr: 23707-82.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAASI, ANN, IYN, LYSI, RTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLLINA FERNANDA GRACIA 

- OAB:56.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que em decisão de fl. 41, este 

juízo determinou a emenda da inicial, contudo, devidamente intimada a 

procuradora da parte autora quedou-se inerte (fl. 43).

Deve-se ressaltar que o feito se encontra paralisado, aguardando 

impulsionamento da parte autora.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe.

Senão vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do Código 

de Processo Civil:

“Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321, parágrafo único, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

Justiça Gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329246 Nr: 25696-26.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNMBS, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA POSSIDENTE TEIXEIRA 

ÀVILA - OAB:94048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Taina Nayara Machado Brisola Siqueira 

e Marcos Paulo de Siqueira.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Taina Nayara 

Machado Brisola.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao cartório competente (fl. 

08-v), para que proceda com a competente averbação.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333593 Nr: 2410-82.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDS, VO, CSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LO-RUAMA DE OLIVEIRA 

YAMASHITA - OAB:25645/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 236 de 378



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência, 

uma vez que já tramita neste juízo ação de retificação de registro civil, 

tombada sob o cód. 328594.

Desse modo, levando em consideração o disposto no art. 10 do CPC, 

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

sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito.

Apensem-se o presente feito aos autos tombados sob Código nº 328594.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333677 Nr: 2469-70.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isso: I - DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - RECEBO a petição inicial 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - 

PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pretendido na exordial, ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 

do CPC, para tanto, dando prosseguimento ao feito.V - DESIGNE-SE data 

para realização da audiência de mediação e conciliação, conforme pauta 

de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - CITE-SE 

a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VII - 

Apensem-se o presente feito aos autos tombados sob Código nº 

235689.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333684 Nr: 2479-17.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPR, ILDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação foi proposta de 

forma consensual, objetivando a homologação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda, alimentos e 

regulamentação de visitas às fls. 04/06-v.

Entretanto, constato que a petição inicial não veio acompanhada da 

assinatura de ambos os requerentes e seus respectivos procuradores, 

sendo este, vislumbro que este não preenche os requisitos do artigo 731 

do CPC:

Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, 

observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição 

assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão:

I - as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns;

II - as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges;

III - o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; 

e

IV - o valor da contribuição para criar e educar os filhos.

Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos 

bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma 

estabelecida nos arts. 647 a 658.

Posto isso, INTIME-SE o procurador dos requerentes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar a irregularidade da peça inicial incluindo a sua 

assinatura, bem como dos requerentes, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 305630 Nr: 7248-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTDS, GODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tobias Chaves da Silva 

- OAB:218220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24415/O

 Vistos.

 Considerando que as partes se compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 90.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento do adolescente 

José Geraldo Taura de Almeida, o nome do Pai Socioafetivo, Edson 

Claudino Gonçalves e os Avós Paternos Socioafetivos Luiz Ferreira 

Gonçalves e Antonia Claudino de Jesus Gonçalves, sendo que o 

adolescente passará a se chamar Geraldo Oliveira de Almeida Gonçalves.

Ciência ao Ministério Público.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307613 Nr: 8850-31.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISG, LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:

 )Assim, considerando que o executado efetuou pagamento parcial do 

débito alimentar, e que a exequente rejeitou o pedido de parcelamento, 

vejo que restam preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a 

cumpra. Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial:I. 

DECRETO a prisão civil do executado Ivo Claudino da Silva Gomes, pelo 

prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).II. REMETAM-SE os autos para atualização do débito, 

observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.III. EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281486 Nr: 10221-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSDSL, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de restrições de 

veículos com as respostas. II - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista 

de registros da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar do 

presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto 

do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC. IV 

- OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em nome da 

parte executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua 

transferência para a conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.V - Em caso de penhora de FGTS, intime-se a parte executada, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação.VI - Caso a 

parte executada não apresente irresignação e uma vez transferido o valor 

para a conta única, expeça-se alvará para o levantamento do valor em 

favor da parte exequente.VII – EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e remoção, em favor da exequente, dos bens descritos na 

busca do Renajud a seguir juntada.VIII - EXPEÇA-SE mandado de penhora 

e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado, 

consignando que caso não seja encontrado bens passíveis de penhora o 

Sr. Oficial de Justiça deverá proceder com a descrição dos bens 

existentes na residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 do 

CPC.IX - INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre as referidas penhoras.X – INTIME-SE a parte exequente, 

para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241461 Nr: 9559-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCR, GR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Custas pela parte exequente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas necessárias. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171244 Nr: 12686-85.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLCM, EHADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 88, a penhora efetuada no saldo 

de FGTS do executado foi suficiente para satisfazer o débito alimentar, e 

por consequência, a parte exequente requer a extinção da presente 

execução (fl. 95).

Instado a manifestar-se o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 96).

Com efeito, os arts. 924, inciso II, e 925, do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Assim, considerando o adimplemento do débito alimentar, a extinção do 

feito por cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Considerando o princípio da sucumbência, condeno a parte executado ao 

pagamento de custas e honorários, fixando estes em 20% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 1° e 2º, do CPC, porém, SUSPENDO tal 

condenação, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, já que DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário com necessário para o levantamento do 

valor bloqueado (fl. 88) em favor da parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200616 Nr: 15206-81.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDS, JFSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante da realidade processual, é viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do devedor, 

mormente em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora online é 

medida que se impõe.Outrossim, este é o mesmo entendimento acerca da 

busca e restrição junto ao Sistema RENAJUD, como forma para que a 

parte devedora venha a adimplir o seu débito alimentar. Desse modo, 

deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora on line e a 

busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de 

ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de veículos, estas 

restaram infrutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos autos das 

informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de 

restrições de veículos com as respostas. Posto isso:I - Proceda-se com a 

juntada aos autos das informações de detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de valores e de restrições de veículos com as respostas. II - 

Expeça-se alvará para o levantamento do valor bloqueado judicialmente 

em favor da parte exequente.III – INTIME-SE a parte exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora em nome do 

executado, sob pena de extinção do feito.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57874 Nr: 7334-30.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHRDS, JDFRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Gustavo Henrique 

Rodrigues dos Santos em face de David Bispo dos Santos.

À fl. 243 o feito restou sentenciado em razão da satisfação da obrigação 

alimentar, condenando o embargante ao pagamento das custas, contudo, 

anotando-se ser este beneficiário da justiça gratuita.

O embargante opôs embargos de declaração, alegando que a sentença 
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retro está contraditória, pois foi condenado ao pagamento de custas 

processuais e omissa em razão de não ter condenado o executado em 

honorários sucumbenciais.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 245), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

No presente caso os embargos foram opostos em razão deste Juízo ter 

condenado o embargante ao pagamento de custas, anotando ser este 

beneficiário da justiça gratuita e não ter condenado o embargado em 

honorários sucumbenciais.

Portanto, entendo que assiste razão o embargante, tendo em vista que a 

condenação de custas processuais e honorários sucumbenciais, devem 

recair para a parte vencida ou a quem deu causa a ação.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, 

excluindo do dispositivo a condenação do embargante em custas, ficando 

o dispositivo nos seguintes termos: CONDENO a parte executada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% 

do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No mais, permanece a sentença incólume.

Publique-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 312862 Nr: 12916-54.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LMGG, TCGDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332653 Nr: 1828-82.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES, MTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que o valor da causa 

deve incidir sobre o valor destes.

 Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

Devidamente emendada, venham-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306819 Nr: 8182-60.2019.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDSB, LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ANJOLINO RUMANIA 

- OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente à fl. 46 e tendo 

em vista o parecer ministerial de fl. 49, HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo realizado entre as partes, 

referente ao reconhecimento de paternidade e alteração do registro civil 

da requerente Mariluci Braatz dos Santos Berto.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado de 

alteração para o cartório competente, a fim de proceder com a exclusão 

da certidão de nascimento da requerente Sra. Mariluci Braatz dos Santos 

Berto, o nome do Pai, Darci Ferreira dos Santos e avós paternos, incluindo 

como pai o Sr. Luiz Domingos Civa e avós paternos, passando a 

requerente a chamar-se Mariluci Braatz Civa Berto.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172792 Nr: 14406-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CKDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise dos autos, vejo que as partes entabularam acordo acerca do 

débito alimentar existente nos autos (fls. 86/87), pugnando pela 

homologação e consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, inc. 

III, do CPC.

Posto isso, considerando que as partes compuseram amigavelmente às 

fls. 86/87, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado entre as partes acerca do débito alimentar existente nos 

autos.

Por consequência, considerando que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b c/c art. 924, inciso II, e 925, todos do Código de Processo 

Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, 

fixando estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1º e 2º, 

do CPC.

Publique-se. Intime-se.

 Expeça-se o competente formal de partilha, conforme requerido à fl. 89.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243537 Nr: 11649-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMMVZ, NFAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Josefa de Souza - 

OAB:17.378

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito trata-se de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda, posto que a parte exequente 

requer a intimação do executado para pagamento da diferença da pensão 

alimentícia dos meses de abril/2019 a outubro/2019, no rito do referido 

artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três ultimas pensões a título de 

alimentos vencidas, sendo neste sentido o entendimento na jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente através de seu procurador, para 

adequar o rito processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265065 Nr: 28504-72.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram realizadas diligências de busca de endereço do 

requerido José Cicero de Gois, restando estas infrutíferas, DEFIRO o 

pedido de citação por edital de fl. 79.

Posto isso, CITE-SE o requerido José Cicero de Gois, via edital.

Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária 

ainda à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

UNIJURIS, para querendo, apresentar contestação por negativa geral no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333863 Nr: 2601-30.2020.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98 do CPC) que 

poderão ser revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo 

único).2. RECEBO a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.3. PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).4. Por ora, defiro em parte o pedido de tutela de urgência pleiteado 

nos autos, portanto: a) Defiro alimentos provisórios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo, atualmente no valor de R$ 209,00 

(duzentos e nove reais), além de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias do menor, a ser pago mensalmente pelo 

requerido à representante da criança, a partir da citação, devendo os 

valores serem depositados na conta bancária indicada à fl. 08-verso.b) No 

que concerne ao pedido de guarda unilateral, resguardo o direito de 

apreciá-lo após o decurso do prazo de resposta e estudo psicossocial. 5. 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência [...].

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125912 Nr: 4858-77.2010.811.0055

 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: GFDOD, APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA M. DE A. V NETO DEBESA - OAB:11674/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 [...]:I. DECRETO a prisão civil do executado GEREMIAS PEREIRA DUARTE, 

pelo prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).II. REMETAM-SE os autos para atualização do débito, 

observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.III. EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.IV. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.V. No 

mais, no que concerne ao cumprimento de sentença pelo rito do art. 523 

do CPC, INTIME-SE a parte exequente para indicar bens passíveis de 

constrição, no prazo legal.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134494 Nr: 4587-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON OLMO PIRES, MARIA APARECIDA BATISTA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o petitório de fl.34, para tanto, OFICIE-SE a fonte pagadora do 

requerente ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA (CNPJ 

01.900.018/0001-02), para que proceda com o desconto mensal da 

remuneração percebida pelo Sr. Emerson Olmo Pires, a título de alimentos 

em favor da filha Brenda Izadora de Oliveira Pires, no valor de 55,05% 

(cinquenta e cinco vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente, que 

corresponde atualmente a R$ 575,27 (quinhentos setenta e cinco reais e 

vinte e sete centavos), depositando na conta bancária da representante 

legal da adolescente, Sra. Maria Aparecida Batista de Oliveira, Caixa 

Econômica Federal, Agência: 2086, Conta Poupança 00376126-2.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143820 Nr: 3383-18.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC, MMC, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Silmayra Cristina 

Marques Chaves e Maisson Marques Chaves representados pela genitora 

Silvana Marques Silva, em face de Mario da Silva Chaves, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que restou infrutífera a intimação pessoal dos 

exequentes, uma vez que estes não residem no endereço indicado nos 

autos, conforme se abstrai da certidão de fl.104.

Insta ressaltar que a procuradora da parte exequente foi intimada por meio 

do DJE, contudo, quedou-se inerte (fl. 100).

É importante ressaltar que cabe a parte comunicar ao Juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, sendo forçoso concluir que o presente 

feito aguarda providência da parte autora, condição esta que não pode 

ser mantida ad eternun.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário com o levantamento de qualquer 

restrição realizada em desfavor do executado.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281200 Nr: 9992-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFRDFC, MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT, UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do 

CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pela parte 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pela parte credora, PENHOREM-SE os 

bens indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306602 Nr: 8014-58.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBSJ, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS 

JUNIOR - OAB:25.810/O/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Considerando a informação de que o requerente Eduardo Bertoletti Siviero 

e o menor Eduardo Bertoletti Siviero Junior encontram-se residindo na 

Comarca de Primavera de Rondônia/RO, atenta ao que dispõe o artigo 147, 

inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, abro vista ao Ministério 

Público, para querendo manifestar-se.

Com a manifestação, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 327341 Nr: 24286-30.2019.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTDSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128B

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio de Gerzilar Thalita de Siqueira Silva 

Alexandre e Talison Alexandre da Silva, bem como o acordo entabulado 

entre as partes acerca da pensão alimentícia, guarda compartilhada e 

período de convivência.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.
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A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Gerzilar Thalita 

de Siqueira Silva.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao cartório competente (fl. 

08), para que proceda com a competente averbação.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 3455-15.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP, YPR, APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GUSTAVO ALBERNAZ 

RONDON - OAB:9.159-OAB/MT

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico o evidente abandono da causa pela 

parte exequente (fl. 409).

É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do processo, 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, 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.”

In casu, observa-se que a exequente restou devidamente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, entretanto, deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação, desta forma, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário com o levantamento de qualquer restrição 

em desfavor do executado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57630 Nr: 7125-61.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.745, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, 

DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223, MARCIO 

SOARES MOREIRA - OAB:11.124, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13.966, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT, Vinicius Dall 

Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado do acordão que manteve a sentença 

proferida nos embargos de terceiro em apenso, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184508 Nr: 2352-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RODRIGO 

ASCARI SOARES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI 

CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a informação da parte embargada à fl. 328, INTIME-SE a 

parte embargante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

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

cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256218 Nr: 21612-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCSM, RSM, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NÚCLEO BARRA DO BUGRES=MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Ysabela Carolina Silva 

Mendes e Rafaela Silva Mendes, representadas por sua genitora Maria 

Elizabeth Bernardo da Silva, em face de Yan Rodrigues da Silva.

À fl. 79 o feito restou sentenciado em razão da satisfação da obrigação 

alimentar, condenando a embargante ao pagamento das custas, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.

A embargante opôs embargos de declaração, alegando que a sentença 

retro está contraditória, pois foi codenada ao pagamento de custas 

processuais e omissa em razão de não ter condenado o executado em 

honorários sucumbenciais.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 88), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

No presente caso os embargos foram opostos em razão deste Juízo ter 

condenado a embargante ao pagamento de custas, anotando ser esta 

beneficiária da justiça gratuita e não ter condenado o embargado em 

honorários sucumbenciais.

Portanto, entendo que assiste razão a embargante, tendo em vista que a 

condenação de custas processuais e honorários sucumbenciais, devem 

recair para a parte vencida ou a quem deu causa a ação.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, 

excluindo do dispositivo a condenação da embargante em custas, ficando 

o dispositivo nos seguintes termos: CONDENO a parte executada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% 

do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém, 

SUSPENDO tal condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, já que 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No mais, permanece a sentença incólume.

Publique-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 299790 Nr: 543-88.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS, JSDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diligencie-se o Sr. Gestor Judiciário acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à fl. 20.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 299791 Nr: 545-58.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS, JSDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 17.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307207 Nr: 8523-86.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSDS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 

do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC. IV - OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.V - Em caso de penhora de FGTS, 

intime-se a parte executada, consignando o prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação.VI - Caso a parte executada não apresente irresignação 

e uma vez transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.VII – EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e remoção, em favor da exequente, dos 

bens descritos na busca do Renajud a seguir juntada.VIII - EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência 

do executado, consignando que caso não seja encontrado bens passíveis 

de penhora o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder com a descrição dos 

bens existentes na residência do executado, nos termos do §1º, do art. 

836 do CPC.IX - INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre as referidas penhoras.X – INTIME-SE a parte exequente, 

para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307209 Nr: 8527-26.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSDS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, observa-se que o executado restou devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito alimentar (fl. 29), contudo, quedou-se 

inerte, não efetuando o pagamento e tampouco apresentando justificativa, 

deste modo, ante a inércia da parte executada o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como a decretação de sua prisão civil, é 

medida que se impõe.Quanto à prisão civil, vejo que as prestações 

vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram 

cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança do 

Exequente. Sobre o tema recorro ao ilustre jurisconsulto, Yussef Said 

Cahali, que assim leciona: “‘a prisão do devedor de alimentos é cabível, 

ainda que sejam inúmeras as prestações em atraso, quando se comprova 

que o credor diligenciou o recebimento desde o início do feito’ (3ª CCr, 

TJRJ, HC 202/89, maioria, DJRJ 20.07.1989, p. 94 e Rep. IOB Jurisp. 

3/3124. 8ª CC, TJRS:” (in seu livro Dos Alimentos, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 

1072)No que concerne as parcelas que se vencerem no curso do 

processo, estas também serão devidas, conforme o disposto no § 7º do 

artigo 528 do CPC.Posto isso: I. DECRETO a prisão civil do executado 

Marcelei Santana de Faria, pelo prazo de 03 (três) meses, caso não 

comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido 

de que, o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).II. 

REMETAM-SE os autos para atualização do débito, observando-se o que 

prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo.III. EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, 

devendo o executado ficar separado dos demais presos.IV. EXPEÇA-SE o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 308781 Nr: 9773-57.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVSDO, FSDO, VCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, observa-se que o executado restou devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito alimentar (fl. 22-verso), contudo, 

quedou-se inerte, não efetuando o pagamento e tampouco apresentando 

justificativa, deste modo, ante a inércia da parte executada o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como a decretação de sua prisão civil, é 

medida que se impõe.Quanto à prisão civil, vejo que as prestações 

vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram 

cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança do 

Exequente. Sobre o tema recorro ao ilustre jurisconsulto, Yussef Said 

Cahali, que assim leciona: “‘a prisão do devedor de alimentos é cabível, 

ainda que sejam inúmeras as prestações em atraso, quando se comprova 

que o credor diligenciou o recebimento desde o início do feito’ (3ª CCr, 

TJRJ, HC 202/89, maioria, DJRJ 20.07.1989, p. 94 e Rep. IOB Jurisp. 

3/3124. 8ª CC, TJRS:” (in seu livro Dos Alimentos, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 

1072)No que concerne as parcelas que se vencerem no curso do 

processo, estas também serão devidas, conforme o disposto no § 7º do 

artigo 528 do CPC.Posto isso: I. DECRETO a prisão civil do executado 

Fabricio dos Reis de Oliveira, pelo prazo de 03 (três) meses, caso não 

comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido 

de que, o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).II. 

REMETAM-SE os autos para atualização do débito, observando-se o que 

prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo.III. EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, 

devendo o executado ficar separado dos demais presos.IV. EXPEÇA-SE o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333119 Nr: 2096-39.2020.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 243 de 378



 PARTE AUTORA: DFDS, ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR OLIVEIRA - OAB:MT/ 

11692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar com Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por Devanir Floriano dos Santos e Antonio 

Rodrigues Filho, objetivando a adoção da criança Maria Julia de Oliveira 

Reis.

Não obstante as alegações e documentos apresentados pela parte autora, 

observo que se trata de ação de adoção, o que implica a destituição do 

poder familiar dos pais biológicos da criança.

Desta forma, entendo necessária a emenda da petição inicial, para a 

devida inclusão dos pais biológicos da criança Maria Julia de Oliveira Reis 

no polo passivo da demanda.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, a fim de proceder com a inclusão dos pais 

biológicos da criança Maria Julia de Oliveira Reis no polo passivo da 

demanda com a devida qualificação, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333229 Nr: 2183-92.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS, APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:8433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Posto isso: I - DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - RECEBO a petição inicial 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - 

PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pretendido na exordial, ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 

do CPC, para tanto, dando prosseguimento ao feito.V - DESIGNE-SE data 

para realização da audiência de mediação e conciliação, conforme pauta 

de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - CITE-SE 

a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VII - 

Proceda-se o Sr. Gestor Judiciário com a extração de cópia do título 

executivo que consta nos autos código 143492, trasladando para o 

presente feito.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333230 Nr: 2185-62.2020.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...])ARBITRO alimentos em favor de Amália Terezinha Stomann Prates, no 

valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

correspondente a R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias da menor, a ser pago mensalmente pelo requerido à 

representante da criança, através de deposito bancário, em conta 

bancária a ser informada nos autos, a partir da citação.IV – DESIGNE-SE 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.V - CITE-SE 

a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VI - 

Não havendo acordo entre as partes, INTIME-SE a equipe técnica deste 

Juízo, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a realização de 

estudo psicossocial com as partes e com a menor, a fim de verificar a 

viabilidade de guarda compartilhada ou a necessidade/possibilidade de 

guarda unilateral em favor da genitora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333851 Nr: 2589-16.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Desse modo, considerando que a pretensão pleiteada em sede de 

tutela antecipada corresponde exatamente àquela deduzida como 

provimento final, vejo que não é passível de acolhimento o pedido 

antecipatório pleiteado na exordial.Posto isso:I - Recebo a emenda à 

petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.II 

- Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).III - Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).IV - INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela pretendido na exordial. V - DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333857 Nr: 2591-83.2020.811.0055

 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: ADF, TJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

III - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

IV - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333705 Nr: 2493-98.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL, PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - OAB:, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos c/c Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Roberto Luppi Junior em face de Pablo Luppi e 

Polliana Luppi, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Observo que a parte requerente atribuiu o valor da causa considerando o 

valor do salário mínimo vigente. Entretanto, o valor da causa nas ações de 

exoneração de alimentos deverá ser o resultado da soma anual das 

prestações alimentícias.

Posto isso, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333868 Nr: 2605-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMP, LMDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA MENOLI - 

OAB:26849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 292, inc. III, do CPC, que: “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) na ação de 

alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor.”

 Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 298152 Nr: 23320-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333493 Nr: 2350-12.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), podendo ser 

revogado a qualquer momento.

2. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

3. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, equivalente a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), além de 50% de despesas extraordinárias da filha a 

ser pago mensalmente pelo requerido, através de depósito bancário na 

conta de titularidade da representante legal da menor, qual seja: conta 

popança nº 0611725-2, agência nº 1249-1, Banco Bradesco, a partir da 

citação.

 5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333494 Nr: 2352-79.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa maneira, o requerimento em sede de tutela de urgência de 

alimentos gravídicos provisórios merece acolhimento.Posto isso:I. RECEBO 

a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do 

CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III. PROCESSE-SE em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, bem por isso FIXO alimentos gravídicos provisórios no patamar 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente à quantia de R$ 313,50 (trezentos e treze reaos e 

cinquenta centavos), a serem depositados pelo requerido na conta 

poupança da requerente, indicada às fls. 07/08.V. DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI. CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).VII. Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas da lei de alimentos, desta forma, 

venham-me os autos conclusos para designação de conciliação, instrução 

e julgamento.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Às 

providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333496 Nr: 2354-49.2020.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS, NEADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..]4. Por ora, defiro em parte o pedido de tutela de urgência pleiteado nos 

autos, portanto: a) ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 25% 

(vinte e cinco por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 261,25 

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), além de 50% 

de despesas extraordinárias do filho a ser pago mensalmente pela 

requerida, através de depósito bancário na conta de titularidade da 

representante legal do menor, qual seja: conta corrente nº 66.266-6, 

agência nº 1321-8, Banco do Brasil, a partir da citação.b) No que 

concerne ao pedido de guarda unilateral, resguardo o direito de apreciá-lo 

após o decurso do prazo de resposta e estudo psicossocial. 5. 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. 

CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.7. 

Não havendo acordo entre as partes[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 318322 Nr: 17500-67.2019.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pugna pela 

extinção do presente feito, tendo em vista os últimos acontecimentos 

causados pela separação do casal (fls. 43/44).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso e, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela parte, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 324515 Nr: 22202-56.2019.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como a criança reside atualmente no Distrito de Marechal 

Rondon, devem estes os autos ser remetidos ao Juízo de Comarca de 

Nortelândia/MT.Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de 

Nortelândia/MT, para onde determino a remessa deste feito.Ciência ao 

Ministério Público. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 327235 Nr: 24215-28.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN ARAUJO OLYNTHO - 

OAB:22510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - Recebo a emenda à inicial. II - Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, inc. II).III - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

(CPC, art. 98), sem prejuízo de revogação.IV - ARBITRO o valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

correspondente a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta 

centavos), em favor da criança Gustavo Henrique Trajano Cardoso, além 

de 50% de despesas extraordinárias do filho, a ser pago mensalmente 

pelo requerente à genitora do menor, através de deposito bancário, a 

partir da citação, em conta a ser informada nos autos.V - CONCEDO 

provisoriamente a guarda compartilhada da criança Gustavo Henrique 

Trajano Cardoso em favor dos genitores, sem prejuízo de posterior 

revogação, a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, com locus de residência com a genitora. VI - 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela parte autora, 

concernente ao pagamento de aluguel por uso exclusivo do imóvel, pelos 

fundamentos acima mencionados.VII – No mais, DESIGNE-SE data para 
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realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VII – CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329081 Nr: 25575-95.2019.811.0055

 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: FSS, QSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o divórcio consensual requerido por Fernando 

Souza Salles e Quézia Soares Raimundo Salles.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: QUÉZIA 

SOARES RAIMUNDO.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º Ofício, 

Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331137 Nr: 820-70.2020.811.0055

 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: ALSG, SMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o divórcio consensual requerido por André Luís 

Sanson Gomes e Sônia Mara Rittes, bem como o acordo entabulado entre 

as partes acerca da regulamentação de guarda, período de convivência, 

pensão alimentícia e despesas extraordinárias em favor das crianças 

Alícia Rittes Sanson e Valentina Rittes Sanson.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º Ofício, 

Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação, bem como o competente formal de partilha.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332502 Nr: 1718-83.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS, SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3659/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que a requerente Lucicleide Monteiro dos 

Santos, requer em sede de tutela de urgência, a exoneração de alimentos 

prestados em favor de Isac Monteiro dos Santos, representado por Sônia 

de Sales.

Ocorre que, conforme se infere do documento juntado às 21/23 a guarda 

do adolescente Isac Monteiro dos Santos pertence a Sra. Sônia de Sales e 

Sr. Geraldo Alípio Campos.

 Desta forma, entendo necessária a inclusão do Sr. Geraldo Alípio Campos 

no polo passivo da demanda juntamente com a Sra. Sônia de Sales.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora, através de sua procuradora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de 

proceder com a devida inclusão da Sr. Geraldo Alípio Campos no polo 

passivo da demanda com a devida qualificação, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333498 Nr: 2358-86.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS, GLS, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), podendo ser 

revogado a qualquer momento.

2. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

3. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 60% (sessenta por 

cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 627,00 (seiscentos e vinte e 

sete reais), além de 50% de despesas extraordinárias dos filhos a ser 

pago mensalmente pelo requerido, através de depósito bancário na conta 

de titularidade da representante legal dos menores, qual seja: conta 

poupança nº 35562-0, agência nº 2086, Caixa Econômica Federal, a partir 

da citação.

 5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 313801 Nr: 13714-15.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDJES, JPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS 

- OAB:OAB/MT16.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo à fl. 45, 

pugnando pela homologação do referido acordo.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fl. 45, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixando estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 

85, §1º e 2º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333862 Nr: 2599-60.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPG, SPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER ARAÚJO PINTO - 

OAB:15821050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/08.

Por consequência ficará o requerente Silvio Prestes Guerreiro, exonerado 

do pagamento de pensão alimentícia em favor de Simone Paiva Guerreiro, 

e para tanto JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289892 Nr: 16986-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Gilson Barbosa 

dos Santos, no qual aponta contradição e omissão na decisão proferida à 

fl. 188, requerendo a modificação da sentença, uma vez que este é 

beneficiário da justiça gratuita.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos (fl. 197), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Entretando, antes da análise das alegações da parte embargante entendo 

necessário o contraditório, até porque se trata de embargos de 

declaração com efeito infringente, pois postula a parte embargante ser 

beneficiário da justiça gratuita.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 1023 há disposição expressa que o 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se nos casos em 

que eventual acolhimento do pedido implique a modificação da decisão 

embargada.

Desta forma, antes de julgar os presentes embargos, verifico que se faz 

necessário, a intimação do embargado para querendo manifestar-se.

Posto isso, abro prazo de 05 (cinco) dias para a parte embargada 

manifestar-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296991 Nr: 22504-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RFC, JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Tangará 

da Serra, no qual aponta contradição e omissão na sentença proferida de 

fls. 71/73.

O embargante argumenta que a decisão atacada apresenta contradição e 

omissão, posto que foi condenado a fornecer em favor do menor 

Jharbeson Ribeiro da Silva, UTI móvel avançada, para remoção do mesmo 

de Tangará da Serra até o Pronto Socorro de Cuiabá, todavia, o transporte 

já foi realizado pelo Município de Brasnorte, conforme descrito no oficio nº 

412/GSMS (fl. 57).

Como é cediço, a omissão se configura com a falta de manifestação 

expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) contido 

nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas 

não o faz.

Já a contradição se configura quando os termos de uma decisão se 

mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a decisão.

A obscuridade, por sua vez, se configura quando há falta de clareza do 

ato. Quando a decisão for ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz 

de despertar dúvida no leitor.

Não custa ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso 

de fundamentação vinculada, não sendo meio hábil para reforma da 

decisão, conforme faz ver recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO 

VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios são recurso 

de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas nos 

incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), 

portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição 

ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas 

apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se 

verifiquem as situações acima descritas.2. No caso dos autos, nota-se 
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que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado 

embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na 

jurisprudência desta Corte; Ademais, o julgador não está obrigado a 

enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar 

os fundamentos de seu convencimento de forma motivada. 3. "Nos termos 

do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o 

exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de 

declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob 

pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" 

(EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016). 4. 

Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 

713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) (destaques nossos)

Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. Não 

há contradição, e, ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para 

firmar a decisão ora impugnada.

 No mais, as questões elencadas pela parte embargante foram 

devidamente sopesadas quando do julgamento do feito, não havendo que 

se falar em contradição.

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 71/73 pelos seus próprios fundamentos.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134209 Nr: 4265-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA, SOLANGE GOMES AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVI BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 140/141.

Por consequência ficará o requerente José Davi Bettio exonerado do 

pagamento de pensão alimentícia em favor de Layson Luri Amado, e para 

tanto JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o transito em julgado, OFICIE-SE ao INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, para que proceda com a cessação do desconto em 

folha de pagamento do requerente José Davi Bettio, a título de pensão 

alimentícia paga em favor de Layson Luri Amado.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151187 Nr: 11314-72.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II – INDEFIRO o pedido 

de prisão civil do executado, uma vez que o feito prossegiu somente em 

relação ao rito da expropriação.III - OFICIE-SE os órgãos restritivos de 

crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado 

na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar 

do presente feito.IV - EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do 

protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º 

do CPC. V - OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 

10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em 

nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, 

e a sua transferência para a conta única do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.VI - Em caso de penhora de FGTS, intime-se a parte 

executada, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação.VII 

- Caso a parte executada não apresente irresignação e uma vez 

transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.VIII – EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e remoção, em favor da exequente, dos 

bens descritos na busca do Renajud a seguir juntada.IX - EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência 

do executado, consignando que caso não seja encontrado bens passíveis 

de penhora o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder com a descrição dos 

bens existentes na residência do executado, nos termos do §1º, do art. 

836 do CPC.X - INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre as referidas penhoras.XI – INTIME-SE a parte exequente, 

para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251380 Nr: 17826-95.2017.811.0055

 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: MIDS, FJDS, DSDSS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - DEFIRO a curatela provisória com fundamento no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, para tanto, DETERMINO seja nomeada 

como curadores provisórios Maria Ivanete de Santana e Francisco 

Joaquim de Santana, lavrando-se o termo de compromisso, ficando 

autorizados, provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e 

administrar os bens do curatelando Edinaldo de Santana, para fins de 

recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando os curadores 

nomeados fiel depositário dos valores recebidos e também obrigados à 

prestação de contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela 

Provisória, devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação 

ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencente ao interditando, salvo com autorização judicial.III – 

DESIGNO o dia 11/05/2020, às 13h30min., data em que será realizada a 

audiência de entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na 

pessoa de seus Curadores Provisórios, cientificando-o de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, 

arts.751 e 752).Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275597 Nr: 5425-30.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 15h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 
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designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, intime-se a equipe 

técnica do Juízo, para que, procedam com a realização de estudo 

psicossocial na residência do requerente, a fim de verificar a atual 

situação em que as crianças se encontram, bem como a possibilidade de 

guarda das menores em favor do requerente, devendo juntar o relatório 

psicossocial antes da audiência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289891 Nr: 16984-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, observa-se que o executado restou devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito alimentar (fl. 24), contudo, quedou-se 

inerte, não efetuando o pagamento e tampouco apresentando justificativa, 

deste modo, ante a inércia da parte executada o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como a decretação de sua prisão civil, é 

medida que se impõe.Quanto à prisão civil, vejo que as prestações 

vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram 

cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança do 

Exequente. Sobre o tema recorro ao ilustre jurisconsulto, Yussef Said 

Cahali, que assim leciona: “‘a prisão do devedor de alimentos é cabível, 

ainda que sejam inúmeras as prestações em atraso, quando se comprova 

que o credor diligenciou o recebimento desde o início do feito’ (3ª CCr, 

TJRJ, HC 202/89, maioria, DJRJ 20.07.1989, p. 94 e Rep. IOB Jurisp. 

3/3124. 8ª CC, TJRS:” (in seu livro Dos Alimentos, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 

1072)No que concerne as parcelas que se vencerem no curso do 

processo, estas também serão devidas, conforme o disposto no § 7º do 

artigo 528 do CPC.Posto isso: I. DECRETO a prisão civil do executado 

Claudinei Cruz da Silva, pelo prazo de 03 (três) meses, caso não 

comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido 

de que, o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).II. 

REMETAM-SE os autos para atualização do débito, observando-se o que 

prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo.III. EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, 

devendo o executado ficar separado dos demais presos.IV. EXPEÇA-SE o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289892 Nr: 16986-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 

do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC. IV - OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.V - Em caso de penhora de FGTS, 

intime-se a parte executada, consignando o prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação.VI - Caso a parte executada não apresente irresignação 

e uma vez transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.VII – EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e remoção, em favor da exequente, dos 

bens descritos na busca do Renajud a seguir juntada.VIII - EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência 

do executado, consignando que caso não seja encontrado bens passíveis 

de penhora o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder com a descrição dos 

bens existentes na residência do executado, nos termos do §1º, do art. 

836 do CPC.IX - INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre as referidas penhoras.X – INTIME-SE a parte exequente, 

para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293602 Nr: 19796-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-oab MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram arguidas preliminares em sede de 

contestação, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28/04/2020, às 16h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294970 Nr: 20969-58.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Daniele 

Aparecida Domingues Melchert e Lupercio Melchert Junior, bem como o 

acordo entabulado entre as partes acerca da pensão alimentícia e guarda 

compartilhada.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Daniele 

Aparecida Domingues.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.
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 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao cartório competente (fl. 

21), para que proceda com a competente averbação.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 323529 Nr: 21413-57.2019.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

02/06/2020, às 14h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 326426 Nr: 23553-64.2019.811.0055

 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: ENDF, MRDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o divórcio consensual requerido por Edevaldo 

Nogueira da Fonseca e Martha Rejane dos Santos, bem como o acordo 

entabulado entre as partes acerca da regulamentação de guarda, período 

de convivência, pensão alimentícia e despesas extraordinárias em favor 

das crianças Davi Bertholdi Santos Fonseca e Mariana Bertholdi Santos 

Fonseca.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: MARTHA 

REJANE DOS SANTOS.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º Ofício, 

Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação, bem como o competente formal de partilha.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 327932 Nr: 24737-55.2019.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPGDL, JGK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente à fl. 41 e tendo 

em vista o parecer ministerial de fl. 44, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes, 

referente a pensão alimentícia, despesas extraordinárias e guarda 

unilateral e período de convivência em favor da criança Ruan Pablo 

Galhardo da Luz.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após o transito em julgado, expeça-se o competente termo de guarda 

unilateral.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328458 Nr: 25097-87.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AOS, WPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA - 

OAB:26444/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:OAB/MT 12.999, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/08 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 17, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319055 Nr: 18031-56.2019.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (fl. 25) e tendo em vista o parecer 

ministerial de fl. 26/26-v, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o acordo realizado entre as partes referente à 

regulamentação de guarda e período de convivência em favor da criança 

Hevertom Natriel Croski de Souza.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 316227 Nr: 15754-67.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pacianotto Júnior, Flávio Augusto Valério 

Fernandes, Rafael Mortari Lotfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MONICA PARO, ESPOLIO DE ALCIDES 

MATIUZO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 Vistos.

Considerando que esta juíza se deu por suspeita nos autos principais, 

encaminhe-se o presente feito ao meu Substituto Legal.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322797 Nr: 20964-02.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE SAMPAIO DE 

MELO, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 82 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 80, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fl. 82 e publicá-lo em jornal local 

de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 257 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330692 Nr: 392-88.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT, INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KISSILA DAL COL DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158071 Nr: 6665-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Certifico que, ante a informação juntada à fl. 74, nos termos da 

decisão/determinação de fls. 72/73, intimo o autor para indicar bem 

passiveis de penhora, no prazo de 15 ( quinze ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258769 Nr: 23875-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - OAB:OAB/MG 

86925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro: 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280679 Nr: 9512-29.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - 

OAB:OAB/PR 11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERENTE, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284512 Nr: 12686-46.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069

 Certifico que, haja vista a indicação dos honorários periciais em fl. 153, 

intimo o requerido para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre ela, uma 

vez que, se sucumbente, será condenado a desembolsar tal valor. 

Havendo concordância, deverá o requerido depositar judicialmente o valor 

dos honorários do perito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212463 Nr: 4092-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS MEDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ATAÍDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

PERES - OAB:36190/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que manuseando os autos verifiquei que nos extratos de 

fls.149/154 não constam os nomes das instituições financeiras que 

realizaram os financiamentos dos veículos alienados, para expedição de 

ofícios conforme determinado às fls.158/159, portanto intimo a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

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

retirar a carta precatória para ser distribuída na Comarca de Vilhena-RO.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255776 Nr: 21256-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER LOPES WILLIAM & ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, RETIFICANDO A DATA DOS LEILÕES, intimo as partes que 

eles serão realizados na data de 6/5/2020, sendo o primeiro às 13h e o 

segundo às 15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147872 Nr: 7706-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, JONAS VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca 

de Cuiabá-MT, juntado a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326228 Nr: 23388-17.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO LOIOLA DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 26.850, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962

 Certifico que o advogado Breno Loiola de Carvalho levou os presentes 

autos com carga rápida e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, considerando que será realizada correição 

nesta secretaria a partir da data de 2/3/2020, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, imediatamente, sendo que, 

caso não haja a devolução em 24h, será expedido MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20642 Nr: 4028-92.2002.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARIANO CRESPO, CELINA 

MARCOS HERNANDEZ, PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO 

S/C LTDA, JOBERT FERREIRA DA COSTA, CARLOS RESENDE DE PAULA, 

MARIO KASUO MIURA, JOÃO FILISBINO DE FARIA, WALDIR ANTONIO 

SERAFIM DA SILVA, RODOVIA-TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA, EVERSON CARLOS 

ROCHA, CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, CARLA ILMA 

SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE 

OLIVEIRA, LEILA AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:303.464-SP, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT4198, defensoria - OAB:, FABIANO DE CAMARGO 

PEIXOTO - OAB:178867/SP, FELIPE GARCIA NOGUEIRA - OAB:17244/O, 

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:8.392, JOSLAINE FÁBIA DE 

ANDRADE - OAB:6900, Robson Rondon Ourives - OAB:4.998-MT

 Certifico que, decorreu em 28/2/2020, o prazo para o advogado FELIPE 

GARCIA NOGUEIRA devolver os autos em tela, apesar de intimado via DJE 

n.º 10682, publicado na data de 21/2/2020. Sendo assim, nesta data, 

estaremos providenciando a expedição de mandado de busca e 

apreensão deles.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122404 Nr: 1414-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, CILBENE CRISTINA SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 Certifico que, decorreu em 28/2/2020, o prazo para o advogado FELIPE 

GARCIA NOGUEIRA devolver os autos em tela, apesar de intimado via DJE 

n.º 10682, publicado na data de 21/2/2020. Sendo assim, nesta data, 

estaremos providenciando a expedição de mandado de busca e 

apreensão deles.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122652 Nr: 1684-60.2010.811.0055
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 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - OAB:178867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 Certifico que, decorreu em 28/2/2020, o prazo para o advogado FELIPE 

GARCIA NOGUEIRA devolver os autos em tela, apesar de intimado via DJE 

n.º 10682, publicado na data de 21/2/2020. Sendo assim, nesta data, 

estaremos providenciando a expedição de mandado de busca e 

apreensão deles.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154083 Nr: 2717-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, CILBENE CRISTINA SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIO - OAB:8694-MT, Robson Rondon Ourives - 

OAB:4.998-MT, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 Certifico que, decorreu em 28/2/2020, o prazo para o advogado FELIPE 

GARCIA NOGUEIRA devolver os autos em tela, apesar de intimado via DJE 

n.º 10682, publicado na data de 21/2/2020. Sendo assim, nesta data, 

estaremos providenciando a expedição de mandado de busca e 

apreensão deles.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52617 Nr: 2314-58.2006.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR CARVALHO BARBOSA, 

SANTINA ANTONIA BARBOSA, AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, 

ESPOLIO DE CARLOS REIS ROCHA, EVERSON CARLOS ROCHA, CILBENE 

CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, VIRGINIA PATRICIA SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA, CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303.464-SP, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O, JOÃO PAULO HADDAD FRANCO DALIO - OAB:8694-MT, 

KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O, SAMUEL FRANCO DALIA 

NETO - OAB:6275/MT

 Certifico que, decorreu em 28/2/2020, o prazo para o advogado FELIPE 

GARCIA NOGUEIRA devolver os autos em tela, apesar de intimado via DJE 

n.º 10682, publicado na data de 21/2/2020. Sendo assim, nesta data, 

estaremos providenciando a expedição de mandado de busca e 

apreensão deles.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 324698 Nr: 22336-83.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, OMAR 

MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAI MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Faria - 

OAB:10917-A, Leonardo Rossato - OAB:36.779-PR, RENATA PEREIRA 

PIMENTEL - OAB:10.504, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 Vistos em correição,

Processo em ordem, aguardando expedir documento.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 324933 Nr: 22520-39.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PRIMAVERA DO LESTE-MT, LINDOMAR GIMENES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 13.984-B

 Vistos em correição,

Processo em ordem, aguardando envio de malote digital.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146050 Nr: 5768-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Cosmo Siqueira, JOB DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

Cicero Cosmo Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MISKO DA SILVA ROSA - 

OAB:93063, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, LETÍCIA 

LANCELOTTI FÁVERO - OAB:25.904/MT, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MISKO DA SILVA ROSA 

- OAB:93063, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Certifico que, a advogada LETÍCIA LANCELOTTI FÁVERO levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Considerando que será realizada Correição 

nesta secretaria a partir de hoje, intimo-a para que devolva os autos, no 

prazo de 24h, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324698 Nr: 22336-83.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, OMAR 

MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAI MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Faria - 

OAB:10917-A, Leonardo Rossato - OAB:36.779-PR, RENATA PEREIRA 

PIMENTEL - OAB:10.504, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 Certifico que, para que seja efetuada a oitiva das testemunhas da parte 

autora, são necessárias algumas peças processuais dos autos principais, 

v.g., contestação e eventual réplica apresentadas pelas partes, além das 

procurações dos respectivos advogados, até porque todos 

serão/deverão ser intimados para comparecimento na audiência a ser 

designada nos autos. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, intimo a parte autora para encaminhar referidas peças, no 

prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 
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991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149518 Nr: 9493-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERÁCLITO GOMES CIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, CERILO KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que, decorreu em 28/2/2020, o prazo para o advogado RUDI 

CAMPAROTO ELIZIÁRIO devolver os autos em tela, apesar de intimado via 

DJE n.º 10682, publicado na data de 21/2/2020. Sendo assim, nesta data, 

estaremos providenciando a expedição de mandado de busca e 

apreensão deles.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206200 Nr: 19846-30.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 

SUPLEMENTAR-ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA - OAB:1381114

 Autos nº 19846-30.2015.811.0055 - Código: 206200

SENTENÇA

Trata-se de embargos a execução ajuizada por UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em desfavor do 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS.

 O feito tramitou regularmente e as fls.398, a parte requerente vem aos 

autos pleitear a desistência da Ação nos termos do art. 487 III alínea “c” do 

Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Trata-se de embargos a execução ajuizada por UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em desfavor do 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS.

 Tendo em vista que o autor pleiteou a desistência da ação e ante ao fato 

de que o procedimento pleiteado está sendo solucionado na via 

administrativa, HOMOLOGO o requerimento da parte autora e com 

fundamento no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito.

 Sem custas e despesas processuais, considerando que as partes se 

compuseram amigavelmente.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104131 Nr: 2966-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas à Fazenda 

Pública do Município de Tangará da Serra, para as providências cabíveis. 

Outrossim intimo as partes para que requeiram o que de direito, no prazo 

legal, conforme determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114480 Nr: 4660-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas à Fazenda 

Pública do Município de Tangará da Serra, para as providências cabíveis. 

Outrossim intimo as partes para que requeiram o que de direito, no prazo 

legal, conforme determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142372 Nr: 1779-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ALVES SOBRINHO, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas a Fazenda 

Pública Municipal, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as 

partes para que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme 

determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156369 Nr: 4984-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO PROENÇA DE ARAUJO, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 
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em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas à Fazenda 

Pública do Município de Tangará da Serra, para as providências cabíveis. 

Outrossim intimo as partes para que requeiram o que de direito, no prazo 

legal, conforme determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118959 Nr: 8917-45.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GRAGEL MANGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8917-45.2009 Cód. 118959

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Edna Gragel Mangolin em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, visando a concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural.

Analisando o feito, denota-se que este Juízo havia julgado improcedente o 

pedido Inicial. A parte autora então apelou da decisão que foi julgada 

procedente. Houve interposição de outros recursos pela parte requerida, 

mormente quanto a ausência de prévio requerimento administrativo.

 Deste modo o feito retornou a este Juízo, ocasião em que a parte juntou o 

comprovante da negativa do requerimento administrativo. Foi proferida 

nova sentença de improcedência, seguida de nova apelação. Conforme 

decisão de fls. 182/183, foi caçada a segunda sentença proferida por 

este Juízo, mantendo o acórdão anterior que julgou procedente o pedido.

Nesse ínterim, houve a cessação do benefício da parte autora, motivo pelo 

qual a requerente pleiteia a reimplantação do benefício.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

Tendo em vista que o requerido cessou o benefício concedido a autora; 

nesta data, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi requerida a 

reimplantação do benefício, conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 No mais, cumpra-se com as demais determinações retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198705 Nr: 13761-28.2015.811.0055

 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: MANOEL RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida foi 

apresentado no prazo legal. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15912 Nr: 2087-44.2001.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte requerida para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131454 Nr: 1181-05.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA NORTE SERV. NA AGRICULTURA 

LTDA - ME, VANDERLEI TEODORO DE OLIVEIRA, EDRAS EURICO ARAUJO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Compulsando os autos verifica-se que foi proposta exceção de 

pré-executividade em favor de Serra Norte Serviços na Agricultura 

Ltda-ME e Vanderlei Teodoro de Oliveira, entretanto, não consta nos autos 

o instrumento de mandato outorgado por Vanderlei Teodoro de Oliveira ao 

advogado Geovani Luiz Munari Lothammer, sendo assim, intimo o aludido 

patrono para que, no prazo legal, regularize a representação processual 

de seu cliente, requerendo o que de direito, no prazo legal.Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147149 Nr: 6921-07.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6921-07.2012.811.0055 Código: 147149

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl.257-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 254/255, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.
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Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182181 Nr: 24234-10.2014.811.0055

 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: MATILDE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 24234-10.2014.811.0055 Código 182181.

VISTOS.

 Primeiramente, denota-se que a sentença determinou a remessa 

necessária dos autos com respaldo no art. 496, inciso I do CPC.

Averiguando os autos constatei que, a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa é inferior a mil salários mínimos. Assim, 

CHAMO O FEITO A ORDEM, e deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo 

em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no 

artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra – MT, 08 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107185 Nr: 5866-60.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122741 Nr: 1800-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203694 Nr: 17692-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, MARCIA 

CARVALHO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172860 Nr: 14465-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA RAMOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131907 Nr: 1705-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO LAZARETTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126644 Nr: 5587-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135861 Nr: 6076-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6076-09.2011.811.0055 Código: 135861

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, deixou decorrer o 

prazo legal para manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença da parte requerida , HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fl. 

121-v, junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 20 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118238 Nr: 8234-08.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANKLIN DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139946 Nr: 10474-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIMPIA ANGOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178851 Nr: 20939-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FIGUEIREDO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133197 Nr: 3120-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 
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11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157148 Nr: 5766-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137601 Nr: 7982-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY COLOMBO DORNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7982-34.2011.811.0055 Código: 137601

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação acerca dos cálculos da parte autora, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fls. 148/149, devendo o Sr. 

Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 20 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138519 Nr: 8910-82.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134899 Nr: 5025-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE CANDIDO DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139943 Nr: 10477-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147902 Nr: 7744-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 
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que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118239 Nr: 8235-90.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA BALDIN DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152842 Nr: 1504-39.2013.811.0055

 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: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, ISRAEL 

QUEIROZ SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°.: 1504-39.2013.811.0055 Código: 152842

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação dos 

Efeitos da Tutela movida por Adileuza Moreira de Souza, atualmente 

movida pelos seus herdeiros habilitados nos autos, Pedro Henrique 

Moreira de Souza e Israel Queiroz Simões em face de INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social.

Ocorre que, o demandado apresentou petitório impugnando a nomeação 

do perito Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, afirmando que o médico 

nomeado em todos os casos afirma existir incapacidade total e 

permanente.

Contudo, vislumbro que sequer o perito nomeado realizou a perícia médica 

na autora para declarar se há a incapacidade laboral da mesma. Neste 

interim, o fato do médico ter declarado que não há a capacidade ao 

retorno do trabalho em alguns processos, não o obriga a assegurar 

nestes autos que a autora encontra-se incapaz total e permanente ao 

labor.

Além disto, é importante destacar que em diversos processos 

semelhantes como este, têm-se enfrentado dificuldades na nomeação de 

um perito médico, já que muitos deles não aceitam realizar a perícia judicial, 

mesmo após a tentativa por sorteio do sistema AJG, fornecido pela Justiça 

Federal, que também restou infrutífera.

Desta feita, levando em consideração que até o momento apenas o Dr. Eli 

Ambrósio do Nascimento tem acolhido a nomeação, assim, entendo por 

bem, indeferir o petitório de fl. retro e dar continuidade regular do 

processo, determinando a intimação do requerido para apresentar 

contestação, nos moldes do artigo 335, do Código de Processo Civil.

Caso o demandado não se conforme com os termos do julgado, deve 

manejar o recurso de reforma que for cabível, não se prestando do 

petitório para esses fins.

Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180849 Nr: 22796-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE MELO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Auzani Stallbaum - 

OAB:18737/O, KELLY JANAINA BECKER - OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22796-46.2014.811.0055 Código: 180849

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl.125-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 122/123, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124300 Nr: 3309-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137117 Nr: 7427-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 
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expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173763 Nr: 15527-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181368 Nr: 23437-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1270-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134537 Nr: 4631-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150000 Nr: 10008-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136471 Nr: 6729-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE ASSIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196820 Nr: 12283-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OZORIO VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157299 Nr: 5918-80.2013.811.0055

 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: BND, ALEIXO DOMBROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi designado o dia 05 de maio de 

2020, às 19 horas, para realização da PERÍCIA INDIRETA que se realizará 

no consultório do PERITO JUDICIAL Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, 

situado no HOSPITAL DAS CLÍNICAS, localizado na Rua Sebastião Barreto 

n. 126-W, Centro, nesta cidade.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 333860 Nr: 2595-23.2020.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose leonardo do Nascimento 

Oliveira - OAB:24949/OOAB/MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - 

OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, antes da extinção sumária do feito, determino a intimação 

do exequente acerca da aceitação ou não da garantia oferecida, ficando 

os autos suspenso até o aperfeiçoamento e regularização do ato 

constritivo ou de garantia no processo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Tangará da Serra, 28 de janeiro de 2019.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205836 Nr: 19463-52.2015.811.0055

 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: SIURLANDA DE JESUS BRITO LOJOL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 19463-52.2015.811.0055 CÓDIGO: 205836

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206147 Nr: 19787-42.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 19787-42.2015.811.0055 CÓDIGO: 206147

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206581 Nr: 20120-91.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO SALLES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 20120-91.2015.811.0055 CÓDIGO: 206581

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 
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ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206734 Nr: 20316-61.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENICIA FERREIRA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 20316-61.2015.811.0055 CÓDIGO: 206734

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207066 Nr: 20640-51.2015.811.0055

 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: JOSÉ AUGUSTO DELUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 20640-51.2015.811.0055 CÓDIGO: 207066

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207076 Nr: 20657-87.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLÊDE DE ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 20657-87.2015.811.0055 CÓDIGO: 207076

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207082 Nr: 20668-19.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI KUNS ACKERMANN SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 20668-19.2015.811.0055 CÓDIGO: 207082

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123935 Nr: 2941-23.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSM, ROSILENE MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 
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OAB:12602/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 2941-23.2010.811.0055 CÓDIGO: 123935

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125738 Nr: 4708-96.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA VIEIRA LEITE, TIAGO FRANCISCO VIEIRA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 4708-96.2010.811.0055 CÓDIGO: 125738

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139026 Nr: 9470-24.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO STEINBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 9470-24.2011.811.0055 CÓDIGO: 139026

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139027 Nr: 9471-09.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIKO LUZINETE BASILIO MUNAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 9471-09.2011.811.0055 CÓDIGO: 139027

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140358 Nr: 10916-62.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, RENATA 

GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057

 PROCESSO N°: 10916-62.2011.811.0055 CÓDIGO: 140358

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 
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processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178210 Nr: 20330-79.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA BASÍLIO DE OLIVEIRA MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 20330-79.2014.811.0055 CÓDIGO: 178210

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188883 Nr: 5755-32.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA SOARES DE SOUZA HAWEROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 5755-32.2015.811.0055 Código: 188883

VISTOS, ETC.

Analisando os cálculos apresentados pelas partes, em decorrência dos 

pontos de divergência levantados nos autos, entendo por bem, determinar 

a remessa do feito ao Contador Judicial para que compare os cálculos e 

aponte o correto ou, sendo o caso, elabore novo cálculo nos termos da 

sentença proferida.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189363 Nr: 6167-60.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA DO CATO KOEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 6167-60.2015.811.0055 CÓDIGO: 189363

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163924 Nr: 1412-27.2014.811.0055

 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: LUIZ CARLOS PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 1412-27.2014.811.0055 CÓDIGO: 163924

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165842 Nr: 4805-57.2014.811.0055

 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: CINTIA STEFANELLO PIANESSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 4805-57.2014.811.0055 CÓDIGO: 165842

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 
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Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166479 Nr: 5993-85.2014.811.0055

 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: ROQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 5993-85.2014.811.0055 CÓDIGO: 166479

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166493 Nr: 6021-53.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE COLOMBI ZACARKIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 6021-53.2014.811.0055 CÓDIGO: 166493

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167625 Nr: 7850-69.2014.811.0055

 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: REGINA MAURA CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 7850-69.2014.811.0055 CÓDIGO: 167625

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167797 Nr: 8086-21.2014.811.0055

 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: CLAUDIR ZMUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 8086-21.2014.811.0055 CÓDIGO: 167797

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167799 Nr: 8090-58.2014.811.0055

 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: MARGARETI SOPRANO HUNHOFF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 8090-58.2014.811.0055 CÓDIGO: 167799

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167850 Nr: 8157-23.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057

 PROCESSO N°: 8157-23.2014.811.0055 CÓDIGO: 167850

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 1147-98.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 1147-98.2009.811.0055 Código: 110924

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida (fl. 170), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 166, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Ás providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117902 Nr: 7891-12.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIXO COMERCIAL - AGROSHOP DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 7891-12.2009.811.0055 CÓDIGO: 117902

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120850 Nr: 33-90.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 
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041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 121769 Nr: 896-46.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI, ORIVALDO 

MARCHIORI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINFRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 896-46.2010.811.0055 CÓDIGO: 121769

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146386 Nr: 6123-46.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADSTON FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 6123-46.2012.811.0055 CÓDIGO: 146386

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146730 Nr: 6464-72.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE LISANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 6464-72.2012.811.0055 CÓDIGO: 146730

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por trata-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148498 Nr: 8393-43.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 PROCESSO N°: 8393-43.2012.811.0055 CÓDIGO: 148498

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149574 Nr: 9553-06.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTONCELLO & FACIO SOCIEDADE MÉDICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 9553-06.2012.811.0055 CÓDIGO: 149574

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152420 Nr: 1064-43.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 1064-43.2013.811.0055 CÓDIGO: 152420

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153204 Nr: 1964-26.2013.811.0055

 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: VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 PROCESSO N°: 1964-26.2013.811.0055 CÓDIGO: 153204

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153322 Nr: 1985-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1985-02.2013.811.0055 Código: 153322

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 191-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 186/188, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155101 Nr: 3715-48.2013.811.0055

 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: DELVINO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 3715-48.2013.811.0055 CÓDIGO: 155101

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.
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Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155103 Nr: 3717-18.2013.811.0055

 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: ZELEDIR DASSOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 PROCESSO N°: 3717-18.2013.811.0055 CÓDIGO: 155103

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155926 Nr: 4531-30.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GRUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 4531-30.2013.811.0055 CÓDIGO: 155926

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156090 Nr: 4701-02.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 4701-02.2013.811.0055 CÓDIGO: 156090

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156851 Nr: 5469-25.2013.811.0055

 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: ELD RODRIGUES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 PROCESSO N°: 5469-25.2013.811.0055 CÓDIGO: 156851

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157601 Nr: 6194-14.2013.811.0055

 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: VANUSA CUNHA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 6194-14.2013.811.0055 CÓDIGO: 157601

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 1822-66.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TADEU GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1822-66.2006.811.0055 Código: 52058.

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

 Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147195 Nr: 6971-33.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAN FERNANDES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 6971-33.2012.811.0055 CÓDIGO: 147195

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156943 Nr: 5562-85.2013.811.0055

 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: APARECIDA CONCEIÇÃO DUQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505

 PROCESSO N°: 5562-85.2013.811.0055 CÓDIGO: 156943

VISTOS.

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009. 

Anteriormente o feito tramitou perante este Juízo, porém quando do 

julgamento do recurso interposto nos autos, houve modificação da 

competência.

Tendo em vista o trânsito em julgado o feito foi remetido pela instância 

superior a este Juízo a fim de que seja redistribuído ao PJE do Juizado 

local, eis que restou impossibilitada tal providência por tratar-se 

ordinariamente de processo físico.

Deve a Secretaria da 4º Vara Cível proceder com a digitalização do 

processo, nos termos do art. 5º inciso II da Portaria Conjunta nº 555 em 

anexo. Saliento, todavia, que há informação de que o feito se encontra 

digitalizado, conforme códigos de acesso informado retro.

Após, remeta-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163618 Nr: 828-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 828-57.2014.811.0055 Código: 163618

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifica-se que á fl. 92 fora informado pelo 

patrono da exequente que a mesma viera a óbito.

Entretanto, às fls. retro, o mesmo alegou que as informações acerca do 

óbito da autora eram equivocadas e que fora fruto de erro material, devido 

a informação ser pertencente a outro processo, bem como a parte diversa 

da presente demanda (fls. 113/115).

Desta forma, determino o desentranhamento de fl. 92.

Ademais, tendo em vista a concordância da parte autora com os cálculos 

apresentados pela requerida, prossiga-se com o andamento do feito 

conforme determinado no despacho de fl. 93/94.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102645 Nr: 1523-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA, FRANCO ARIEL 
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BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 1523-21.2008.811.0055 Código: 102645

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 282-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 277, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Ás providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187909 Nr: 4877-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 153.447/SP, 

GIANOTTI A. MORAES GOMES - OAB:18.1216, RAPHAEL NEVES 

COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA INFORMAR NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL, O ENDEREÇO ATUAL DO REQUERIDO, TENDO EM VISTA 

QUE O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS INFORMADOS 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233323 Nr: 22163-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAERCIO ALVES PAULINO,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:177167, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020, MOISÉS 

BATISTA DE SOUZA - OAB:149225sp, PATRÍCIA NANTES 

MARCONDES DO AMARAL DE TOLEDO PIZA - OAB:98124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovendo o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266471 Nr: 29452-14.2017.811.0055

 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: ARNALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE O DOUTO JUIZO DA TERCEIRA VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE-MT, ONDE FOI DESIGNADO O DIA 24/03/2020, AS 13:30 HORAS 

PARA OITIVA DA TESTEMUNHA HERBERSON SANTANA DOS SANTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 322796 Nr: 20962-32.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS E SERV. 

PARA VEICULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL OLIVEIRA GRACEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, a renúncia do advogado ao mandato outorgado somente pode 

ser aceita se comprovado o atendimento da exigência do artigo 112, do 

Código de Processo Civil, o que não foi providenciado pelos nobres 

advogados subscritores.

Outrossim, consigna-se que a renúncia somente será eficaz se restar 

comprovado que houve a regular notificação extrajudicial do constituinte.

No caso dos autos, inexiste comprovação de que o requerente tenha sido 

notificado por seus procuradores da intenção de rescisão do mandato, 

sendo certo que inexiste na procuração de fl.53, poderes para o 

procurador outorgado pelo requerente para receber notificações em nome 

da empresa.

Assim, inviável a homologação da renúncia na forma posta, razão porque 

deixo de acolher o pedido de renúncia.

Outrossim, considerando que o requerido encontra-se em lugar incerto e 

desconhecido pelo requerente, pertinente o deferimento do pleito de fl. 79, 

razão pela qual diligencie-se junto aos sistemas conveniados perante o 

Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço do requerido.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva citação com as advertências 

legais, nos termos já delineados no despacho de fl. 73.

Outrossim, dada a proximidade da audiência já designada, designo nova 

data de realização da audiência de conciliação para o dia 15 de abril de 

2020 às 16h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323477 Nr: 21403-13.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245/A

 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):
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 Cod. Proc.: 311492 Nr: 11923-11.2019.811.0055

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ANTONIO FERES 

PAIXÃO - OAB:26103-A/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):

 Cod. Proc.: 315215 Nr: 14886-89.2019.811.0055

 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): FELIPE MATEUS ANIBALE, SORAYA BECKER 

LORENZETTI ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

atualização do débito e indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 333858 Nr: 2593-53.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela postulada, para determinar que 

a requerida se abstenha de efetuar novas contratações de empréstimos 

em nome do requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Nos termos do artigo. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 

de abril de 2020, às 15h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados 

para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, 

cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio 

centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das 

partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo 

Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido 

inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Outrossim, forte 

no princípio da cooperação, determino que em igual prazo, deverá a parte 

requerida colacionar aos autos cópia do(s) contrato(s) celebrado(s) entre 

as partes, comprovando-se a relação jurídica existente, bem como 

esclareça a forma que se deu o levantamento dos valores, devendo, 

inclusive, apresentar filmagens e material fotográfico em caso de saques 

em agências ou caixa eletrônico.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as 

provas que entender necessárias.No mais, cumpra-se prioritariamente, 

como determina o inciso I do artigo 1.048 do Código de Processo Civil c/c 

artigo 71 da Lei 10.741/20013 (Estatuto do Idoso).Sem prejuízo das 

determinações supra, remetam-se os autos ao Distribuidor para retificação 

do polo passivo visto que as três denominações contidas na inicial se 

tratam da mesma instituição financeira.Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273476 Nr: 3816-12.2018.811.0055

 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 PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verificada a tentativa frustrada de localização da requerida e o 

peticionado pela requerente (fl.185), pertinente o deferimento do pleito, 

razão pela qual diligencie-se junto aos sistemas conveniados perante o 

Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço da requerida.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva citação com as advertências 

legais.

Outrossim, designo nova data de realização da audiência de conciliação 

para o dia 03 de junho de 2020 às 13h30min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233234 Nr: 22107-31.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-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 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$394,59REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$440,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256868 Nr: 22139-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA CARLOTTO SIMMI, LUIS FERNANDO 

DECANINI, AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA ANTONIETA 

CARLOTTO SIMMI, para manifestar acerca dos documenos apresentados 

´péla parte executada Banco do Brasil acostada as fls. 250/321 em 

cumprimento a decisão proferida as fls. 246 paragrafo 3º, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156310 Nr: 4921-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI GOMES DA CRUZ ME, DARCI GOMES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15 dias, para a que a parte 

autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da petição 

da autora acostada as fls.270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119081 Nr: 9058-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NILSON WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE, 

JOSÉ ROBERTO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Efetuar, no prazo legal, o depósito do valor correspondente a condução 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação na 

localidade denominada "Sítio Nossa Senhora Aparecida, Km 05, Estrada do 

Alto da Boa Vista, nesta Comarca, devendo ser acrescido a importância 

relativa a tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado somente por 

meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, e apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127321 Nr: 6272-13.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Q. B. VIANA ME, SIRLENE QUIRINO 

BEZERRA VIANA, ALLYSON NOGUEIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22.165-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

atualização do débito e indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58835 Nr: 486-90.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MÁRCIO JORGE BOUEZ ABRAHIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:4865/MT, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, FELICIO 

JOSÉ DOS SANTOS - OAB:3.375, JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153, VÁLTER FÁBIO DE OLIVEIRA - OAB:7227-B/MT

 AUTOS: 63488

Vistos,

Primeiramente, assiste razão a autora quanto a existência de pedido 

subsidiário quanto a habilitação do espólio, que se adequa ao consignado 

a fls. 756, estando de fato regularizada a representação processual do 

espólio nos termos em que consignado a fls. 756.

Em que pese a inércia da instituição financeira, no que tange a 

comprovação dos lançamentos impugnados, é certo que a justificativa de 

parte dos lançamentos aparentemente pode ser extraida dos extratos 

existentes nos autos, visto que parte da cobrança de financiamentos é em 

tese antecidido de aportes decorrentes dos financiamentos, ou na 

hipótese de aquisição de titulos de capitalização os mesmos são 

sucessididos do resgate dos créditos, por fim, também é certo que as 

informações quanto as taxas/tarifas bancárias autorizadas são publica, o 

que por si só justifica o acolhimento parcial da impugnação apresentada 

pela Instituição Financeira.

Assim, promova o perito a renovação do laudo, desconsiderando-se como 

indébito os lancamentos de tarifas autorizados e de pagamentos de 

parcelas de financiamento que foram antecedidos dos depósitos dos 

respectivos créditos, bem como aportes em titulos de capitalização que 

foram sucessdidos dos repsectivos débitos.

Por fim, os créditos apurados devem ser atualizados pelo INPC desde a 

data do lançamento e acrescido de juros legais desde a citação, devendo 

por fim o perito ao final do laudo apresentar o saldo apurado devidamente 

atualizado, colhendo-se nova manifestação das partes.

Após, conclusos para análise quanto a homologação dos cálculos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255163 Nr: 20805-30.2017.811.0055

 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: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA, APARECIDA 

AUGUSTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA AUGUSTA SANTANA, PAULO 

HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA 

- OAB:17614-MT

 Vistos,

Considerando-se o transito em julgado da sebtebla prolatada nos autos 

cod. 243443 que trata de questões fáticas relevantes para o deslinde do 

presente feito, determino o translado de audio de gravação da audiência 

de instrução realizada naqueles autos, bem como da sentença e certidão 

de trânsito em julgado, oportunizando a manifestação das partes.

Outrossim, considerando-se o deslinde da questão possessória de fundo, 

reputo viável nova tentativa de composição a qual reputo necessária visto 

que tendo as partes permanecido como lindeiros o julgamento de um feito 

tratando de supostas ofensas reciprovas não necessariamente se 

mostrará eficaz para solucionar o conflito existente entre as partes, razão 

pela designo audiência de conciliação para o dia 4 de junho de 2020, às 

14:00, a ser realizada diretamente por este Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174985 Nr: 16930-57.2014.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA, ANDREA 

FERMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO ALVES DE BARROS, MARIA CLARI 

LORENZETTI DE BARROS, LEHANDER CARVALHO DIAS, ABSAIR VIEIRA 

DE SOUSA, VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Clari Lorenzetti de Barros a indenizar os autores em montante equivalente 

aos gastos necessários a reparação dos vícios apontados no laudo 

pericial atinentes a instalação elétrica, a ser apurada em liquidação de 

sentença.Julgo improcedentes os demais pedidos, bem como a lide 

secundária.No que tange a lide principal os autores deverão adimplir 20% 

das custas, devendo os requeridos Ivaldo Alves de Ivaldo Alves de 

Barros e Maria Clari Lorenzetti de Barros acarem com 10% das custas e o 

requerido Lehander Carvalho Dias arcar com 70% das custas.Também em 

razão da sucumbência reciproca condeno os requeridos sucumbentes, na 

mesma proporção da sucumbência acima apontada, ao pagamento de 

honorários ao patrono do autor no patamar de 10% do valor da 

condenação.Condeno os autores ao pagamento de honorários aos 

patronos dos requeridos sucumbentes no pagãmente de 10% da 

diferença entre o valor da causa e o valor da indenização, observando-se 

a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade deferida.Por fim, 

considerando-se a improcedência da denunciação da lide, condeno o 

requerido sucumbente ao pagamento de honorários ao patrono dos 

requeridos denunciados no patamar de 10% da pretensão 

indenizatória.JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Tangará da Serra, 29 de 

fevereiro de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 312614 Nr: 12709-55.2019.811.0055

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUMISOL ENERGIA SOLAR MT EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:17.737, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CERINO LORENZETTI - 

OAB:39974/PR, FABIANA CHINA LORENZETTI PACAGNAN - 

OAB:69752/PR, LUANA LORA BLAZIUS - OAB:70740/PR, MARCIO LUIZ 

BLAZIUS - OAB:31478/PR

 Ex positis, considerando-se que a requerente procedeu a emenda para 

inclusão da instituição financeira cessionária, RECEBO a emenda da inicial 

de fls. 371/372, nos termos do art. 114, do CPC, para inclusão da 

instituição financeira Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos 

S/A.Expeça-se a citação da requerida nos termos do aditamento retro, 

para, querendo, apresentar contestação nos autos, nos termos do art. 

335 do CPC, bem como para cumprimento da decisão liminar deferida à fl. 

360/362.Deverá ainda a instituição financeira informar expressamente se 

deseja a designação de audiência para tentativa de conciliação.Outrossim, 

acerca da recusa do perito em face de estar residindo em outra comarca, 

acolho a presente justificativa e defiro o pedido de dispensa do perito em 

fls. 440, devendo o mesmo ser notificado da referida destituição.Assim, 

nomeio Joel Mark Oliveira de Sá, Engenheiro Elétrico, CONFEA/CREA nº 

07659/MT, com endereço profissional na empresa “Mark Consultoria”, sito 

à Rua 50, nº 519-N, bairro Jardim Novo Tarumã, nesta cidade, telefones: 

(65) 99902-0552; (65) 3326-2655; (65) 3326-1620, email: 

“marktangara@gmail.com”, para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso. 

[...] Por fim, em relação ao pedido de autorização do requerido de acesso 

à usina para sincronização do sistema de geração de energia com a 

aplicação de monitoramento, considerando que tal reparo não se mostra 

imprescindível no presente momento visto que a injeção de energia à rede 

pode ser facilmente constatada com os relatórios disponibilizados pela 

concessionária de energia elétrica e respectivas faturas de energia 

(fl.392/425), indefiro por ora o presente pedido.Contudo, 

concomitantemente com a realização da perícia nos autos, autorizo ao 

requerido proceder com o reparo e sincronização do sistema de 

monitoramento retro, mediante acompanhamento tanto do perito quanto 

dos assistentes técnicos e representantes das partes para que não haja 

eventual arguição de modificação indevida das configurações no 

sistema.Cumpra-se.Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297390 Nr: 22783-08.2018.811.0055

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO HERNANDES PARRA, BIOFLORA 

PLANEJAMENTOS FLORESTAIS LTDA, CARZAN PARTICIPAÇÕES, 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 

TRANSCARAMORI LOGISTICA, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE LTDA, 

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA, VITÓRIA AUTO 

IMPORTS LTDA, EDESIO RIBEIRO CASTRO, BENVENUTTI & XAVIER LTDA, 

APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ, MAPP EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, HERMES BALDUSSI, EDGARDA SITTA BALDUSSI, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO, REGINA MARIA REZEGUE DO CARMO, 

JURACI JOSÉ CARAMORI, IVANA ROWENA SOLDATELLI CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS EDUARDO TORTORELLA - 

OAB:75325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15.343, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3722-MT, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, VLADIMIR WILLIANS GUI - 

OAB:OAB/PR 75.208, WLADIMIR WILIANS GUI - OAB:75.205

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “a” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil somente em relação aos imóveis matriculados 

sob o nº 23920, 23921, 23923, 23924, 23925, 23927, todas do CRI local 

em face de Mapp Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e em relação aos 

imóveis matriculados sob o nº 24372 do CRI local (fl. 74/75) e matrícula nº 

1264 do CRI de Araputanga/MT (fl. 89/90), face dos requeridos José 

Arlindo do Carmo, Regina Maria Rezegue do Carmo devendo serem 

excluídos do polo passivo, prosseguindo-se o feito em relação aos demais 

requeridos e imóveis alvo do pedido anulatório.Contudo deixo de 

homologar parte da presente transação realizada entre os requeridos 

José Arlindo do Carmo, Regina Maria Rezegue do Carmo e o requerente 

em face dos imóveis matriculados sob o nº 21211 (fl. 49), 24370 (fl. 

71/72), 24371 (fl. 72/75), todos do CRI local e matrículas nº 1260 (fl. 85/86) 

e 126287/88/v) ambos do CRI de Araputanga/MT, no que concerne o 

cancelamento das mesmas, visto que foram transferidos aos corréus 

Juraci Juraci José Caramori e Carzan Participações, Empreendimentos e 

Administração de Bens Ltda, sendo inviável a determinação do 

cancelamento das presentes matrículas cujo domínio pertence a outros 

alheios a transação realizada, sem prejuízo da manutenção do 

reconhecimento da procedência pelos requeridos quanto a estes imóveis.

[...] Em prosseguimento do feito[...] postergo a designação de nova 

audiência de conciliação para após a angularização processual.[...]. Por 

fim quanto ao pedido de citação por edital de Aparecido Rodrigues da 

Cruz, indefiro por ora, visto que pende de retorno da missiva expedida à 

Comarca de Guarulhus/SP, sem prejuízo de posterior análise em caso de 

retorno da diligência infrutífera.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0
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 Diante do exposto, indefiro os pedidos de suspensão/apreensão da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) executado.Contudo, considerando 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como prioritária a 

penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de 

meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações 

financeiras, DEFIRO novo pedido de penhora via BACENJUD postulado 

pela exequente em desfavor da executada, no valor da última atualização 

nos autos (fl. 14).Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Por 

conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, com a atualização do débito e indicação de bens penhoráveis, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 300754 Nr: 1764-09.2019.811.0055

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inviável o recebimento do cumprimento de sentença por “despesas futuras 

à serem compensadas” visto que conforme acordo de fl. 150/152, item g), 

foi estipulada entre as partes cláusula penal de retenção de 70% dos 

valores pagos em caso de descumprimento da avença, que deve englobar 

todas as despesas inerentes ao inadimplemento contratual, conforme 

entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ:

Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo 

adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor 

equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Outrossim, também deve emendar o pedido quanto a cobrança de 

honorários contratuais visto que deve incidir tal verba sob o percentual do 

débito inadimplido pela requerida, conforme cláusula décima segunda (fl. 

105), devendo para tanto ser apresentada memória dos débitos em aberto 

e inadimplidos pela requerida, não bastando somente a menção do valor 

total inadimplido sem apresentação da referida planilha com a evolução da 

dívida e dos valores pagos.

Assim, deve a parte exequente emendar o pedido de cumprimento de 

sentença, sob pena de indeferimento para: I) trazer aos autos 

demonstrativo dos pagamentos realizados pela requerida e o saldo 

devedor inadimplido, II) planilha de compensação dos valores pagos com a 

retenção pactuada; III) o débito atinente as verbas de sucumbência sob os 

valores inadimplidos; IV) e por fim, eventual valor remanescente a ser 

pago pela requerida ou, se for o caso, o saldo a ser restituído a esta 

subtraídos todos os valores descontados, sendo que em relação a este 

ponto, deve a autora proceder o depósito nos autos de tais valores para 

recebimento do pedido e expedição de mandado de reintegração de 

posse.

Com a emenda, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 294292 Nr: 20406-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUETOSHI MATSUMURA, JOSIMEIRE 

RODRIGUES DA SILVA MATSUMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149, WILLIAN SCHOLL - OAB:45972/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 Vistos.

Inicialmente, relativamente à Reconvenção, promova-se a anotação e 

retificação necessária na autuação, certificando-se.

Em seguida, oportunize-se o exercício do contraditório à parte 

requerida/reconvinte para se manifestar quanto à contestação à 

reconvenção apresentada à fl. 123/127, no prazo legal.

Após a resposta d requerido/reconvinte, com fulcro no princípio da 

cooperação, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem e justifiquem as provas que eventualmente pretendem 

produzir, bem como indiquem, caso queiram, os pontos controvertidos da 

demanda a serem fixados pelo juízo.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140407 Nr: 10975-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL 

FELIPE, MARTHA ROCHA DE CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas 

as diligências empreendidas para localização de bens penhoráveis (fls. 

161 e 189).

Dessa forma, ante o pedido retro, determino a intimação pessoal dos 

executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, indiquem relação de bens 

(móveis e imóveis) suscetíveis de penhora com os respectivos valores e 

prova da propriedade, sob pena de aplicação das medidas cabíveis à 

espécie, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, em 15 (quinze) 

dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58835 Nr: 486-90.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MÁRCIO JORGE BOUEZ ABRAHIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:4865/MT, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, FELICIO 

JOSÉ DOS SANTOS - OAB:3.375, JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153, VÁLTER FÁBIO DE OLIVEIRA - OAB:7227-B/MT
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 Vistos,

Inicialmente, indefiro o pedido de realização de hasta pública por este 

Juízo, sito que mencionado ato cabe ao foro da situação do bem, 

consoante o §2º do artigo 845 do Código de Processo Civil, sendo que a 

violação da tal regra de competência funcional importa em nulidade 

processual absoluta (TJMG 1.0024.06.130133-9/002).

Ante as informações prestadas pela empresa leiloeira, intime-se, 

igualmente, o executado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, com o cumprimento de eventuais atos ordinatórios, 

encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63488 Nr: 5007-78.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI, ANDERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 AUTOS: 63488

Vistos,

Primeiramente, assiste razão a autora quanto a existência de pedido 

subsidiário quanto a habilitação do espólio, que se adequa ao consignado 

a fls. 756, estando de fato regularizada a representação processual do 

espólio nos termos em que consignado a fls. 756.

Em que pese a inércia da instituição financeira, no que tange a 

comprovação dos lançamentos impugnados, é certo que a justificativa de 

parte dos lançamentos aparentemente pode ser extraida dos extratos 

existentes nos autos, visto que parte da cobrança de financiamentos é em 

tese antecidido de aportes decorrentes dos financiamentos, ou na 

hipótese de aquisição de titulos de capitalização os mesmos são 

sucessididos do resgate dos créditos, por fim, também é certo que as 

informações quanto as taxas/tarifas bancárias autorizadas são publica, o 

que por si só justifica o acolhimento parcial da impugnação apresentada 

pela Instituição Financeira.

Assim, promova o perito a renovação do laudo, desconsiderando-se como 

indébito os lancamentos de tarifas autorizados e de pagamentos de 

parcelas de financiamento que foram antecedidos dos depósitos dos 

respectivos créditos, bem como aportes em titulos de capitalização que 

foram sucessdidos dos repsectivos débitos.

Por fim, os créditos apurados devem ser atualizados pelo INPC desde a 

data do lançamento e acrescido de juros legais desde a citação, devendo 

por fim o perito ao final do laudo apresentar o saldo apurado devidamente 

atualizado, colhendo-se nova manifestação das partes.

Após, conclusos para análise quanto a homologação dos cálculos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269819 Nr: 854-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Considerando a imprescindibilidade das informações requisitadas junto ao 

Juízo da Comarca da Segunda Vara Cível de Rio Branco/AC, aguarde-se a 

resposta.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, reitere-se ofício, consignando-se 

que se trata de reiteração.

Com as informações, oportunizado manifestação das partes e cumpridos 

todos os atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 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, TGCDA, MGCDA, GREIZIELA DA 

SILVA CAMPOS, LUIZ QUATRIN

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão da parte autora e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial quanto a 

indenização pelas despesas realizadas por Luis Quatrin para o 

reestabelecimento do fornecimento da energia elétrica no montante de R$ 

425,1 , danos morais no valor de R$ 2.000,00 em seu favor. Da mesma 

forma julgo procedente os pedidos deduzidos na inicial quanto a 

indenização por danos morais em relação aos demais autores, no 

montante de R$ 10.000,00, os valores fixados a titulo de dano material 

devem ser reajustados corrigido pelo INPC desde 1/2/2018 (fls. 7) e juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação e danos morais de R$ 10.000,00 

em favor dos autores menores e de R$ 2.000,00 em favor do autor maior 

Luiz Quatrin, atualizados pelo INPC desde o seu arbitramento e juros legais 

desde a citação. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por 

fim, condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários em favor 

do patrono do autor no montante equivalente a 10% do valor da 

condenação.Certificado o trânsito em julgado da presente e não sendo 

apresentados requerimentos quanto ao cumprimento da sentença, no 

prazo de 30 dias, proceda-se as providência para a cobrança das custas 

pendentes e então proceda-se o arquivamento do feito..P.I.C.Tangará da 

Serra, 2 de março de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 333631 Nr: 2437-65.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CRESPO 

BARBOSA - OAB:4187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

Conforme certificado à fl. 19, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais e taxa judiciária, bem como os emolumentos devidos ao 

Distribuidor/Contador não oficializado.

 Outrossim, não se constata a constituição em mora do devedor, visto que 

a notificação de fl. 16-verso sequer chegou a ser entregue, constando 

como motivo da devolução “ausente”, razão porque não preenchidos os 

requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Por conseguinte, a mora é condição de procedibilidade da ação de busca 

e apreensão , nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 e 

pode se dar por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de 

Títulos e Documentos , o que não se desincumbiu o requerente.

Além disso, constato que a instituição financeira não colacionou seus 
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documentos constitutivos.

 Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

para: I) realizar o pagamento das custas processuais, taxa judiciária e dos 

emolumentos da distribuição e contadoria II) comprovar a mora do 

devedor; III) Colacione cópias de seus autos constitutivos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 10541-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS PRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, GELOMAX 

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REFRIMAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, consoante sentença prolatada aos autos, os requeridos, ora 

executados, foram declarados revéis, sendo certo que o prazo das 

intimações dirigidas ao mesmo flui da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial, consoante o artigo 346 do Código de Processo Civil.

Além disso, verifica que os executados mudaram de endereço, sem 

informar a este Juízo, conforme os Avisos de Recebimentos de fls. 

104/105 e 107, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço 

constante dos autos.

Diante disso, ante a concordância do exequente (fls. 219/2020), homologo 

o auto de avaliação de fls. 215/216.

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

acerca de seu interesse na adjudicação do bem.

Manifestado interesse na realização de leilão, expeça-se o necessário 

para proceder a expropriação do imóvel penhorado, encaminhando-se 

cópia da avaliação e informando-se que se trata de executado revel.

Ao contrário, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254137 Nr: 19961-80.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, indefiro o pedido de fl. 89, devendo o patrono do exequente 

quanto a atual fase processual, visto que a realização diligências para 

localização de endereços da executada é desnecessária, ante a 

localização e citação da executada à fl. 66.

Desta maneira, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, com a atualização do débito e indicação de bens penhoráveis, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpra-se integralmente o despacho de 

fl. 83.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 313627 Nr: 13573-93.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYENE APARECIDA APOLINARIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - OAB:18216/O, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Flavio Neves 

Costa e outros em face de Aryene Aparecida Apolinario Lima, objetivando 

o recebimento valores a título de honorários sucumbenciais fixados na 

sentença de fl. 75.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 79).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria: a) a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC; b) inclusão do nome do executado 

perante o cadastro de inadimplentes por meio do sistema conveniado 

SERASAJUD.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330537 Nr: 219-64.2020.811.0055

 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: IAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JUNIOR SCAFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 21, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais, taxa judiciária bem como as devidas ao Distribuidor/Contador 

não oficializado.

 Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, realizar o pagamento das custas processuais, e 

taxa judiciária no valor no importe de R$556,46 (quinhentos e cinquenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos) bem como os emolumentos da 

distribuição e contadoria, nos termos do Provimento n. 08/2002/CM, no 

valor de 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) a ser 

depositada na própria conta do contador (fl. 21).

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 333481 Nr: 2341-50.2020.811.0055

 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): TACIANA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 
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OAB:OAB/MT 23.683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Omni S/A Crédito 

Financiamento e Investimento. em face de Taciana Pereira da Silva, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fl. 19.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos legais, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei nº 911/69 

e DETERMINO que:

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

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.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262954 Nr: 26930-14.2017.811.0055

 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: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153, maiko robeto 

maier - OAB:oab/sc- 40.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O

 Vistos,

Inicialmente, considerando os termos postos na decisão de fls. 837/838, 

recebo o aditamento à inicial formulado pelo requerente às fls. 882/891.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para as retificações 

necessárias.

Outrossim, dispõe o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil que “A 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial”.

Desse modo, considerando a integração de partes no polo ativo e a 

expressa manifestação de interesse na conciliação da parte autora (fl. 

843), designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de abril 

de 2020 às 15h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro, nos 

termos do artigo 334, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284033 Nr: 12305-38.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WAINER, R. G. COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA, JOSE 

WAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESTINE ANDREIA 

ZANROSSO - OAB:31462/PR, GIOVANA PICOLI - OAB:OAB/PR 51.189

 Vistos,

Considerando a tese de coisa julgada formulada pelo requerido, intime-o 

para que colacione aos autos cópia da petição inicial, sentença e certidão 

de trânsito em julgado da ação n.º 6068-61.2018.8.11.0055 – Código n.º 

157466, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em igual prazo, oportunize-se manifestação do requerente.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113426 Nr: 3613-65.2009.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES OGÊDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

requerente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial, 

pelo qual JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito da 

causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Custas e despesas processuais remanescentes as expensas do 

requerente.Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência 

de defesa nos autos.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas e anotações legais.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221851 Nr: 11583-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosileide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que já foram realizadas diligências 

junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, consoante 

extratos de fls. 80/84, razão pela qual indefiro o pedido de fl. 93.

Intime-se o requerente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de endereço para proceder à busca e apreensão do veículo ou 

a conversão da ação,no prazo de 15 (quinze) dias.

Fornecido endereço diverso, expeça-se o necessário para promover a 

busca a apreensão do bem, com as advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202939 Nr: 17054-06.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE LOURDES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA HENCK LOBATO, AZUL SEGUROS 

AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-oab MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN 

- OAB:3556/MS

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 316054 Nr: 15623-92.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 CARLOS DE PINHO, MARCIA APARECIDA 

TOGNON, VALDINEIA APARECIDA TOGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, TIAGO SHIOJI TIUMAN - OAB:21461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada pela parte 

requerida.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo outras prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro 

saneado o processo. Fixo como ponto controvertido da demanda: I) a 

culpa pelo acidente de trânsito; II) existência e dimensão dos danos morais 

sofridos pelos requerentes; III) dimensão dos danos materiais e extensão 

dos danos sofridos pelo requerente.[...] Designo, para ter lugar audiência 

de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 2 de junho de 2020, às 

14h00min (MT).Faculto às partes a oportunidade de apresentar rol de 

testemunhas no prazo do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, 

devendo os patronos se atentarem as diligências e prazos postos no 

artigo 455, do Código de Processo Civil.Intimem-se pessoalmente as partes 

para comparecimento na audiência ora designada.Caso haja carta 

precatória a ser expedida, o prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) 

dias, providenciando a parte interessada as quantias para as despesas 

necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se declarar 

encerrada a instrução.Dê-se ciência aos nobres patronos 

judiciais.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 332844 Nr: 1950-95.2020.811.0055

 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: JOSE GERMANO DA SILVA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ravagnani, ESPÓLIO DE OSVALDO 

DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO TAQUES FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 351595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, reputo ecessário que o requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, sob pena de indeferimento: I) comprovar, que não 

possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios; II) apresente nos autos, memorial descritivo, 

planta do imóvel e ART do profissional que assina a planta; III) colacione 

aos autos cópia integral e atualizada das matrículas sob o n.º 20.204 e 

8165, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT e 

seu respectivo memorial descritivo; e IV) indique os confinantes do imóvel, 

com sua integral qualificação.Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281988 Nr: 10626-03.2018.811.0055

 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: FABIANA RODRIGUES, EDUARDO FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário ao cumprimento do julgado.

Permanecendo silentes as partes, encaminhe os autos a Central de 

Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, nos termos do Provimento 

n.º 12/2017/CGJ.

Translade-se cópia da sentença, acordão e certidão de transito em julgado 

junto aos autos n.º 7992-05.2016.8.11.0055 – Código n.º 217565, 

certificando-se a ocorrência.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286834 Nr: 14640-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Vistos,

Incialmente cumpre consignar que o bloqueio da quantia de R$ 1.062,59 na 

conta do devedor perante o Banco Bradesco S/A restou devidamente 

desbloqueado em 13/12/2019, conforme extrato de fl. 96/97 do Bacenjud.

Outrossim, considerando a concordância do executado acerca da 

penhora dos demais valores às fls. 96/97, defiro a liberação dos valores 

em favor do exequente, observando-se a conta indicada à fl. 110 e os 

poderes outorgados em procuração.

Com a liberação dos valores, intimem-se as partes quanto a satisfação da 

dívida e após retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 329555 Nr: 25913-69.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA BENÍCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Carmelita 

Benício da Silva em desfavor de Imobiliária Tangará Ltda., todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando a adjudicação 
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do bem imóvel sob matrícula nº 12.197, do CRI desta Comarca, lote 11, 

Quadra 23, do Residencial San Diego.

Inicialmente, concedo à autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Em seguida, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 06 de maio de 

2020, às 13h30 (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme artigo 344, do 

CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214053 Nr: 5246-67.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDA LAURA OLDENBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro, por ora, a pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato 

o esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes à executada, sendo certo que se faz necessário, inclusive, 

a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na 

Comarca na qual residem as partes executadas, e nas demais que 

porventura possam ser encontrados bens em seus respectivos nomes.

Assim, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, 

com a indicação de bens penhoráveis ou diligência diversas das já 

realizadas pelo Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo. 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224546 Nr: 13844-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos,

O requerido foi devidamente citado conforme mandado de fl. 52 e certidão 

de fl. 53.

Assim, indefiro o pedido de fl. 121.

Intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis em nome do devedor 

ou outras diligencias que entender cabíveis.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244351 Nr: 12278-89.2017.811.0055

 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: JORGE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR CAMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Azevedo - 

OAB:OAB/MT: 21079/0, CELSO FARIA MONTEIRO - OAB:138.436/SP, 

DAVI MISKO DA SILVA ROSA - OAB:93063, 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

 Vistos,

Considerando o pedido de fl. 248, suspenda-se o feito, nos termos do 

inciso II do artigo 313 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para responder as 

informações requisitadas pelo perito judicial à fl. 244.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158029 Nr: 6625-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DE JESUS DAMASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Inicialmente, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao seu interesse ou não nos valores localizados junto ao sistema 

BACENJUD à fl. 207, no prazo de 05 (cinco) dias.

Manifestado desinteresse, defiro o pedido de fl. 212 e determino a 

expedição de alvará eletrônico para levantamento dos valores em favor do 

executado.

Manifestado interesse e diante da ausência de comprovação de que os 

valores são impenhoráveis ou excesso de penhora, determino a 

expedição de alvará eletrônico para levantamento dos valores em favor do 

exequente.

Outrossim, considerando-se o pedido retro, defiro a realização de 

pesquisa de veículos em nome da parte executada via RENAJUD, a qual 

restou frutífera, com a localização do veículo Kasinski/SETA 150 placa: 

NPH1627, o qual o exequente já manifestou seu expresso desinteresse (fl. 

179).

Assim, sendo constatado a inexistência de bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando-se bens penhoráveis ou diligencias diversas das já 

realizadas pelo Juízo.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 176776 Nr: 18862-80.2014.811.0055

 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: ADRIANO HERINGER SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:29684 RS, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522, TIAGO GALLAS - 

OAB:16888

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário ao cumprimento do julgado.

III - Permanecendo silentes as partes, encaminhe os autos a Central de 

Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, nos termos do Provimento 

n.º 12/2017/CGJ.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA

 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: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Vistos,

Considerando a inércia do executado acerca da penhora de fls. 1077/v, 

defiro a liberação dos valores em favor dos patronos exequentes, 

observando-se a conta indicada à fl. 1085.

Com a liberação dos valores, intimem-se as partes quanto a satisfação da 

dívida e após retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21011 Nr: 160-72.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ANTONIO ARALDI - 

OAB:50.831, DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas 

as diligências realizadas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, razão pela qual reputo que razão assiste ao exequente em 

pleitear a penhora do faturamento da empresa executada, pois se 

depreende que vem buscando a satisfação integral da obrigação, sem que 

até o momento tenha logrado êxito.

É evidente que a regra da execução menos gravosa ao executado deve 

ser observada. Contudo, deve ser aplicada em harmonia com os 

interesses da parte exequente, que busca uma execução rápida e eficaz.

No entanto, ao contrário do pleiteado pelo exequente, entendo que a 

constrição de 30% dos valores advindos dos ganhos da empresa 

mostra-se como próprio ao desenvolvimento e a solução da demanda, sem 

que isso implique sérios prejuízos a quaisquer das partes.

Por conseguinte, a penhora do dinheiro existentes no caixa da empresa 

pode ser suficiente para satisfazer a obrigação.

Desse modo, nos termos do inciso X do artigo 835 do Código de Processo 

Civil, expeça-se mandado de penhora de 30% do faturamento da empresa 

executada até o montante do valor remanescente exequendo, o qual 

deverá ser depositado em conta judicial vinculada ao presente feito, o que 

afasta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.

Na inexistência de valores ou sendo os mesmos insuficientes, deverão 

ser penhorados e avaliados bens móveis localizados na empresa 

executada, consoante §3º do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

oportunizando-se manifestação das partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176873 Nr: 18964-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUELA RIZZON DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Vistos,Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece 

como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, 

possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em 

depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pela exequente em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 73V).[...]Por fim, indefiro o pedido de 

diligência junto ao sistema INFOJUD, ante a ausência de comprovação de 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes ao executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, 

a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na 

Comarca na qual reside o executado, e nas demais que porventura 

possam ser encontrados bens em seu nome.Em caso de não localização 

de bens ou discordância do exequente quanto aos eventualmente 

localizados, deverá o mesmo promover o prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis ou 

comprovação de diligência para deferimento do pedido de INFOJUD.Inerte, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122924 Nr: 2016-27.2010.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BERNSTEIN, NILSON AGENOR 

HEYLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para que informe expressamente se deseja a 

manutenção da penhora do veículo de fl. 202, devendo, em caso positivo 

informar a exata localização para cumprimento do mandado, sob pena de 

reputar seu desinteresse com o competente levantamento da constrição.

Outrossim, deverá atualizar a dívida executada para análise dos demais 

pedidos de fl. 284.

Com a resposta e atualização do débito, retornem os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157896 Nr: 6494-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGCM, MVCM, LUZINETE BARBOSA LEAO, EDILSON 

RENATO CAFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ANTUNES DE FRANÇA TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Vistos.

Não obstante a ausência de irresignação do executado, com fulcro nos 

princípios da cooperação de menor onerosidade, verifica-se a utilização 

de capitalização de juros nos cálculos elaborados pelo exequente às fls. 

489/493, ou seja, os juros da planilha de fl. 489 foram calculados sobre os 

juros da planilha de fl. 471, 482 e 483, destoando assim do valor original 

do débito.

Desse modo, intime-se o exequente para que colacione aos autos planilha 

atualizada, abstendo de capitalizar os juros da dívida presente em fl. 

482/483.

Com a nova apresentação do cálculo renove-se a conclusão.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 311694 Nr: 12108-49.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GLORIA CABAÑAS VDA DE 

MENDOZA, JOSE RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro Antonio da Silva - 

OAB:21128/B, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

ONESIO ANTONIO DE SOUZA - OAB:19867/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial 

acusatória para CONDENAR os réus JOSÉ RICARDO DOS SANTOS e 

MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONÇA pela prática dos crimes 

previstos pelo art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06, em concurso 

material.DOSIMETRIADA RÉ MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA ...PENA 

DEFINITIVA à ré MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONÇA vulgo 

“PARAGUAIA”, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 

(setecentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao 

valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos 

fatos.Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já 

discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica 

individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.Em 

sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 do Código Penal 

(concurso material de delitos), fica à ré MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA 

MENDONÇA definitivamente condenado pelas penas referentes ao delito 

de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, à pena de 09 

(nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1350 (um mil trezentos e 

cinquenta) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código 

Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade 

punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, ..DEFINITIVA ao .fica o réu 

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS definitivamente condenado pelas penas 

referentes ao delito de tráfico de entorpecente e associação para o 

tráfico, à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1500 (um 

mil e quinhentos) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, MT, 04 de 

novembro de 2019.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 325254 Nr: 22744-74.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN PEREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEI SILVA DE CARVALHO 

- OAB:27439

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu RENAN PEREIRA 

DE MELO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 

e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto pelo art. 12, da Lei 10826/03, 

com fundamento no art. 386, III do CPP.DOSIMETRIA ..Na terceira fase 

concorre não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu RENAN PEREIRA DE MELO 

em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 655 

(seiscentos e cinquenta e cinco dias multa) dias-multa, estabelecendo 

cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à 

época dos fatos.Rememore-se que a causa de diminuição de pena 

prevista pelo §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada em razão da 

ausência de preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: 

primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a 

atividades criminosas nem integre organização criminosa.Para a fixação 

do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do 

art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o 

valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do 

explicitado no art. 60, todos do Código Penal.Em vista do disposto no art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não 

havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o 

teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da 

suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 

também do Código Penal, diante do quantum da pena 

imposta....Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, MT, 27 de fevereiro de 2020Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318177 Nr: 17413-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR, 

JOSUE DE LIMA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Josue de Lima Araújo, Cpf: 45359331895 Filiação: José 

Marcio dos Santos Araújo e Maria dos Prazeres de Lima Araújo, data de 

nascimento: 30/10/1997, brasileiro(a), natural de São roque-SP, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua 20, S/n°, Ao Lado 927-W, Bairro: Jd.presidente, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Réu(s): Jose Marcio dos Santos Araujo Junior, Cpf: 41635672830, Rg: 

478008120 ssp MT Filiação: José Marcio dos Santos Araújo e Maria dos 

Prazeres de Lima, data de nascimento: 31/01/1955, brasileiro(a), natural 

de São paulo-SP, solteiro(a), embalador, Endereço: Rua 20 S/b, Bairro: 

Jardim Presidente, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Cód. 318177 N’outro giro, diante da ausência de 

localizar dos indiciados, determino a notificação por edital dos 

denunciados Josué de Lima Araújo e José Márcio dos Santos Araújo 

Júnior, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343, de 23.08.2006, para 

oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, os acusados 

poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 
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oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretendem produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas 

(Art. 55, § 1º, Lei n° 11.343/06). Consigne-se no mandado que o Oficial de 

Justiça deverá indagar os acusados se estes possuem condições 

financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá 

informá-los que serão assistidos pela Defensoria Pública, que desde já 

nomeio e determino sua intimação para o ato.

Ultrapassado o lapso temporal acima ou na hipótese de ocorrer à prisão 

dos denunciados, colha-se manifestação do Ministério Público e, na 

sequência, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, com urgência. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 311416 Nr: 11858-16.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BARROS DOS SANTOS, ROBSON 

SERAFIN GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso interposto às fls. 223 e 226/230-verso, nos termos 

do art. 593, inc. I c/c art. 600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante (Ministério Público) para 

oferecimento das razões e contrarrazões ao recurso de fls. 

226/230-verso, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no 

mesmo prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada (Defensoria Pública) para 

contra-arrazoar.

3) Por cautela, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária se o advogado 

constituído do réu Robson Serafin Gonçalves foi devidamente intimado da 

sentença de fls. 197/215, bem como, se apresentou recurso no prazo 

legal.

 4) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

4.1 Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 320686 Nr: 19324-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CORRÊA BRAGA 

FILHO - OAB:16.482

 Autos nº: 19324-61.2019.811.0055.

 Código Apolo nº: 320686.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Júnior, 

ofereceu denúncia em 05 de dezembro de 2019, contra Fabiano Gomes 

dos Santos, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos 

capitulados no artigo 157, caput, por duas (02) vezes, em concurso formal 

de delitos c/c artigo 345, caput, todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória:

Fato 01: artigo 157, caput, do CP

“(...) No dia 19 de maio de 2019, por volta das 09h43min, na farmácia 

Droga Plus Popular localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 660, Bairro 

Jardim Tanaka, neste munícipio e Comarca de Tangará da Serra, o 

denunciado FABIANO GOMES DOS SANTOS, com consciência e vontade, 

subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis 

consisntentes em 01 (um) aparelho de telefone sem fio e a quantia de R$ 

380,00 (trezentos e oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima 

Farmácia Droga Plus Popular; além de 01 (um) celular Iphone avaliado em 

R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima 

Bonnie Cristie Alves Simon, conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 33 

(...)” (fls. 05/07).

Fato 02: artigo 345, caput, do CP

“(...) No dia 21 de junho de 2019, na Primeira Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado 

FABIANO GOMES DOS SANTOS, com consciência e vontade, fez justiça 

pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, praticada 

em detrimento do interesse do Estado (...)” (fls. 05/07)

No dia 26 de junho de 2019, a Autoridade Policial representou pela prisão 

preventiva do réu Fabiano Gomes dos Santos, momento em que, após 

manifestação favorável do Parquet, este Juízo, no feito tombado sob o 

Código Apolo nº 318951, decretou a constrição da liberdade do agente, 

com o fito de garantir a ordem pública (fls. 61/64 verso).

A ordem de prisão foi devidamente cumprida no dia 14 de novembro de 

2019 (ofício de fls. 67).

Em sede de audiência de custódia realizada pela Magistrada, Dra. Edna 

Ederli Coutinho, no dia 18 de novembro de 2019, foi mantida a constrição 

da liberdade do agente (fls. 76/77).

A peça inicial acusatória foi recebida por este Juízo no dia 17 de 

dezembro de 2019, na forma colocada em Juízo (fls. 60/60 verso).

O réu foi pessoalmente citado, conforme se constata da certidão de fls. 89 

verso, instante em que, por intermédio de advogado constituído, 

apresentou resposta às fls. 86/87.

Em sede instrutória, foram ouvidas as vítimas Calimelle Ascari Santana e 

Bonnie Cristie Alves Simon, a testemunha IPJC José Rômulo Meneses 

Gonçalves, assim como, o réu Fabiano Gomes dos Santos foi devidamente 

interrogado (mídia de fls. 108).

O MPE apresentou as derradeiras alegações orais, instante em que 

pugnou pela procedência da exordial acusatória, com o fito de condenar o 

réu pela prática dos ilícitos nela descritos, bem como, manifestou-se 

favoravelmente ao pleito de restituição da motocicleta apreendida nos 

autos, em caso de comprovação da propriedade do veículo.

Por outro lado, a Defesa técnica, em suas derradeiras argumentações, 

realizou os seguintes pleitos “a) Julgue parcialmente procedente esta ação 

penal e a denúncia articulada, condenando o acusado somente ao roubo 

simples (art. 157, caput, do CP) e ao que predomina o artigo 345, do 

Código Penal, ambos concretizando o regime de liberdade compatível com 

a pena delineada no art. 33, do CP; b) Expeça-se o competente alvará de 

soltura para o início do cumprimento da reprimenda em liberdade; c) Seja 

feita a restituição da motocicleta apreendida e conforme comprovação de 

propriedade em anexo, como bem concordou o Ministério Público em 

razões finais orais em audiência” – sic (fls. 109/111).

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE ROUBO SIMPLES

(Artigo 157, caput, do CP)

[Fato 01]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de apreensão (fls. 14), 

confissão extrajudicial despendida pelo réu (fls. 16/18), termos de 

declarações das vítimas (fls. 25/26 e fls. 29/30), termos de declarações 

de testemunhas (fls. 34/35 e fls. 37/38), auto de avaliação indireta (fls. 

40), bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito de roubo simples restou 

consubstanciada nos autos através de elementos probatórios robustos 

tão somente quanto ao valor pecuniário e aparelho de telefone fixo da 

Farmácia Droga Plus Popular, sendo que, no atina ao crime de roubo 

praticado em face da ofendida Bonnie Cristei Alves Simon, não restou 

evidenciado o animus do réu de praticar a subtração do aparelho celular 

daquela. Vejamos:

A vítima Calimelle Ascari Santana, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia 

sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE, na data de 19/05/2019, por volta das 09:00 horas, eu estava em 

meu local de trabalho, Drogaria Droga Plus Popular, localizada na Avenida 

Tancredo Neves, n. 660 N, Jardim Tanaka, em companhia de minha colega 
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Bonnie Cristie, quando lá chegou um rapaz que posteriormente fiquei 

sabendo se tratar de Fabiano Gomes dos Santos, entrou na farmácia e 

calmamente anunciou assalto; QUE, o suspeito colocou a mão na cintura, 

dando a entender que estava armado porém, não vi arma com ele, apenas 

um volume sob a camisa; QUE eu entreguei ao suspeito o dinheiro do caixa 

que era uma quantia aproximada de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); 

QUE, ao sair da farmácia, o suspeito pegou o celular da Bonnie e também 

o telefone sem fio da farmácia; QUE, Bonnie, ainda pediu para o suspeito 

que não levasse o seu celular eis que ainda estava pagando; QUE, o 

roubador disse a Bonnie que iria jogar o celular logo ainda e saiu em uma 

motocicleta Bros, cor azul e preta, sem placa; QUE o suspeito, jogou o 

celular da Bonnie, logo adiante e foi recuperado pela vítima, bem como o 

telefone da farmácia que foi localizado por uma terceira pessoa que o 

devolveu (...)” (fls. 25/26).

Em Juízo, a vítima foi novamente auscultada, instante em que confirmou as 

declarações alhures.

Esclareceu que, no dia do fato, estava em seu local de trabalho, momento 

em que o réu adentrou no estabelecimento comercial e, após anunciar o 

assalto, subtraiu da farmácia o valor pecuniário de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) e um aparelho de telefone fixo, bem como, da ofendida 

Bonnie Cristie, foi subtraído um aparelho celular, todavia, após esta 

conversar com o réu para não levar o objeto, este o abandonou na parte 

externa do estabelecimento.

Outrossim, a vítima salientou que o réu estava conduzindo uma motocicleta 

Bros preta e azul.

Por fim, vale ressaltar que a ofendida reconheceu a fotografia do réu no 

distrito policial (fls. 27).

Na mesma toada, a vítima Bonnie Cristie Alves Simon, quando ouvida no 

distrito policial, esclareceu:

“(...) QUE, na data de 19/05/2019, eu estava em meu local de trabalho, 

Drogaria Droga Plus Popular, localizada na Avenida Tancredo Neves, 

Bairro Jardim Tanaka, em companhia da Farmacêutica Calimele, quando lá 

chegou um rapaz que estava com capacete ajustado na cabeça e 

anunciou assalto; QUE, o suspeito exigiu dinheiro e quando a Calimele lhe 

entregou a quantia aproximada de trezentos e oitenta rais, ele questionou 

se só tinha aquela quantia; QUE, Calimele, disse lhe que tinha acabado de 

abrir a farmácia; QUE, o suspeito simulou estar armado e colocou a mão 

na cintura, onde havia um volume porém não sacou arma; QUE, antes de 

sair da farmácia, o autor do roubo pegou meu celular e o aparelho 

telefônico sem fio da farmácia; QUE, eu pedi ao roubador que não levasse 

o meu celular e ele me disse que iria jogá-lo logo adiante; QUE, tão logo o 

rapaz saiu da farmácia eu o acompanhei e pude ver onde ele jogou meu 

celular; QUE, consegui recuperar meu celular em perfeito estado de 

funcionamento e o telefone da farmácia foi recuperado por uma pessoa 

que o devolveu; QUE, o suspeito estava em uma motocicleta Bros cores 

azul e preta, sem placa; QUE, a Polícia Militar foi acionada, compareceu no 

local e tomou providências (...)” (fls. 29).

Em Juízo, a vítima confirmou as declarações supracitadas, afirmando que, 

de fato, no dia em questão, o réu adentrou em seu local de trabalho e, 

após anunciar o assalto fazendo menção de que estava armado, subtraiu 

determinada quantia pecuniária e um aparelho de telefone fixo, ambos da 

farmácia, bem como, de sua propriedade, o réu subtraiu um aparelho 

celular.

No mesmo sentido, asseverou que o réu, após perceber que estava 

escondendo o aparelho celular, ordenou para que lhe fosse entregue, 

todavia, após insistência da vítima para que não levasse o objeto, aquele 

afirmou que deixaria no lado externo da farmácia, razão porque, assim o 

fez e o aparelho celular foi recuperado logo após a prática do delito.

Corroborando as declarações das vítimas, a testemunha IPJC José Rômulo 

Meneses Gonçalves, ao ser ouvida em Juízo, asseverou que, após a 

prática do crime de roubo praticado em duas farmácias, através das 

filmagens das câmeras de segurança, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito 

em identificar o autor por meio das características da motocicleta utilizada 

nos ilícitos.

Outrossim, consignou que, ao chegar na residência do réu, encontrou um 

tênis com as mesmas características do assaltante, visualizadas através 

das câmeras de segurança.

O réu Fabiano Gomes dos Santos, devidamente interrogado na oralidade 

instrutória, confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que, de 

fato, no dia em questão, após anunciar o roubo, realizou a subtração de 

determinada quantia pecuniária e um aparelho de telefone fixo de uma 

farmácia.

Por outro lado, a respeito do roubo do aparelho celular de uma das vítimas, 

salientou que não tinha a intenção de subtraí-lo, visto que, somente o 

pegou em razão de que aquela fez menção em acionar a Polícia Militar.

Outrossim, esclareceu que disse à vítima que deixaria o seu aparelho 

celular no lado externo da farmácia, razão porque, assim o fez.

Desse modo, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a 

materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, 

tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos 

elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu 

Fabiano Gomes dos Santos efetivamente praticou a conduta defesa 

insculpida no artigo 157, caput, do CP, em face do patrimônio da Farmácia 

Droga Plus Popular.

Ademais, a prolação de édito condenatório é medida impositiva quanto ao 

referido delito, a uma, pelas declarações uniformes das vítimas Calimelle e 

Bonnie Cristie, a duas, pelas informações declinadas pela testemunha IPJC 

José Rômulo Meneses Gonçalves e, a três, pela confissão judicial 

despendida pelo réu.

Por outro lado, depreende-se das provas angariadas durante a instrução 

criminal, que o crime de roubo simples praticado em face da vítima Bonnie 

Cristie Alves Simon não restou cristalinamente demonstrando, razão 

porque, quanto a este delito, o réu deve ser absolvido.

A propósito, vale ressaltar que as ofendidas, quando auscultadas, 

evidenciaram que o réu, após subtrair determinada quantia pecuniária e 

um aparelho de telefone fixo da farmácia, solicitou à vítima Bonnie Cristie 

que lhe entregasse o aparelho celular de sua propriedade enquanto esta 

tentava esconder, todavia, diante da insistência da ofendida para que não 

levasse o objeto, o réu esclareceu que iria deixá-lo no lado externo da 

farmácia, razão porque, assim o fez.

A referida informação foi confirmada pelas ofendidas, bem como, pela 

própria confissão judicial do réu, demonstrando, outrossim, que não tinha 

o animus de praticar a subtração do referido aparelho celular (tanto é que 

o citado objeto foi abandonado nas proximidades da farmácia e 

recuperado pela vítima Bonnie Cristie logo após o término da empreitada 

delituosa).

 Nesta toada, considerando que tanto a materialidade delitiva, quanto a 

autoria restaram consubstanciadas nos autos de forma robusta, a 

prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe, tão 

somente quanto ao delito praticado em face da vítima Farmácia Droga Plus 

Popular, sendo que, no que tange à ofendida Bonnie Cristie, diante da 

ausência de comprovação de dolo por parte do réu, o réu deve ser 

inocentado.

DO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO

DAS PRÓPRIAS RAZÕES

(Artigo 345 do CP)

[Fato 02]

De proêmio, antes de analisar o que aduz o dispositivo que regula a 

conduta de exercício arbitrário das próprias razões, impende consigná-lo:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, 

embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena 

correspondente à violência.

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede 

mediante queixa.

A respeito do crime em questão, vale ressaltar que o núcleo do tipo 

consiste em “fazer” justiça pelas próprias mãos, no sentido de satisfazer 

pretensão pessoal sem socorrer-se ao Estado, mediante a atuação do 

Poder Judiciário.

No que atina ao termo “pretensão”, o autor Cleber Masson, em sua obra 

“Direito Penal: Parte Especial - volume 3”, ensina que:

 “(...) Pretensão é um direito ou interesse que o sujeito tem (pretensão 

legítima) ou acredita ter (pretensão supostamente legítima). Constitui-se, 

na verdade, como pressuposto do crime. A pretensão pode relacionar-se 

a qualquer direito, ligado ou não a propriedade (...)” (MASSON, Cleber. 

Direito Penal esquematizado, vol. 3: parte especial, arts. 213 a 359-H / 

Cleber Masson – 7. Ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2017).

No caso in concreto, em que pese não ter restado sobejamente 

comprovado nos autos que a pretensão que o réu tinha era, de fato, 

legítima, vislumbro que o mesmo agiu imbuído pelo animus de recuperar a 

sua motocicleta que estava apreendida na Delegacia de Polícia, todavia, 

pela via inadequada, pois, se apropriou desta sem a autorização expressa 

do Estado (tanto é que o investigador de polícia Gustavo Henrique 
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Francisco da Costa, além de ter registrado boletim de ocorrência, foi 

ouvido na fase policial e confirmou a existência do ilícito).

 No mesmo sentido, a testemunha IPJC José Rômulo Meneses Gonçalves, 

ao ser ouvida em Juízo, confirmou que após a motocicleta do réu ser 

apreendida em razão de ter sido utilizada na prática de dois crimes de 

roubo, aquele compareceu na Delegacia de Polícia e solicitou a restituição, 

todavia, considerando que o veículo, a priori, iria ser periciado, tal pleito 

não foi autorizado.

Igualmente, a testemunha consignou que, no mesmo dia em que o réu 

esteve no distrito policial, a motocicleta deste desapareceu do pátio, razão 

pela qual, após a Polícia Militar ser cientificada a respeito, encontrou o réu 

em via pública na posse da referida motocicleta.

O réu Fabiano Gomes dos Santos, quando interrogado em Juízo, afirmou 

que, de fato, no dia em questão, recuperou a sua motocicleta que estava 

apreendida na Delegacia de Polícia, todavia, salientou que foi legalmente 

autorizado pelo investigador de polícia plantonista.

No mesmo passo, consignou que o referido servidor público (que, por sua 

vez, não soube declinar o nome, tampouco as características), 

entregou-lhe a chave e o capacete, no entanto, não exigiu que fosse 

assinado qualquer documento.

Ora, as declarações do réu encontram-se em total descompasso com as 

provas contidas nos autos, quais sejam, boletim de ocorrência (fls. 21/21 

verso), termo de declarações de investigador de polícia (fls. 41/42), bem 

como, notadamente, declarações judiciais declinadas pela testemunha IPJC 

José Rômulo.

Portanto, em que pese as declarações do réu no sentido de retirar de si 

qualquer responsabilidade pela conduta ilícita praticada, entendo que 

restou sobejamente comprovado tanto a materialidade, quanto a autoria 

delitiva, razão pela qual, a prolação de édito condenatório pela prática do 

crime de exercício arbitrário das próprias razões é medida que se impõe.

A propósito, as declarações judiciais declinadas pela testemunha IPJC 

José Rômulo Meneses Gonçalves, além de confirmar as informações 

extrajudiciais despendidas pela testemunha IPJC Gustavo Henrique 

Francisco da Costa, revelaram que, de fato, a motocicleta do réu iria ser 

periciada (motivo pelo qual não foi restituída ao mesmo), tanto é que às fls. 

50/54 dos autos, consta o laudo pericial citado pelo referido agente 

policial.

Portanto, considerando os argumentos supracitados, a condenação do 

réu Fabiano Gomes dos Santos pela prática do delito insculpido no artigo 

345 do CP é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Fabiano Gomes dos Santos, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 157, caput e artigo 345, caput, ambos do 

Código Penal.

Por outro lado, quanto ao delito de roubo simples praticado em face da 

vítima Bonnie Cristie Alves Simon, diante da ausência de comprovação 

inequívoca do animus de praticar a subtração do aparelho celular daquela, 

ABSOLVO o réu Fabiano Gomes dos Santos, já qualificado nos autos, 

com supedâneo no artigo 386, inciso III, do CPP.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as 

penas a serem aplicada ao réu.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE ROUBO SIMPLES

[Fato 01]

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, caput, do Código 

Penal é de reclusão, de quatro (04) a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente os 

registros criminais acostados às fls. 114/114 verso, constato que o réu 

não possui condenação definitiva.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no 

quantum de QUATRO (04) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes de pena. Por outro lado, constato a incidência da circunstância 

atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea 

“d”, do CP, todavia, diante do teor da súmula 231 do STJ, que aduz: “A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, 

ou seja, no montante de QUATRO (04) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de diminuição ou 

aumento da pena.

 Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito caracterizado no 

artigo 157, caput, do CP, em QUATRO (04) anos de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em VINTE E UM (21) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(19/05/2019), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE EXERCÍCIO 

ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

[Fato 02]

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 345, caput, do Código 

Penal é de detenção, de quinze (15) dias a um (01) mês, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente os 

registros criminais acostados às fls. 114/114 verso, constato que o réu 

não possui condenação definitiva.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

 O comportamento da vítima é inexistente.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no 

quantum de QUINZE (15) dias de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes 

ou agravantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda outrora 

imposta, ou seja, no montante de QUINZE (15) dias de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de diminuição ou 

aumento da pena.

 Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito caracterizado no 

artigo 345, caput, do CP, em QUINZE (15) dias de detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo simples e 

exercício arbitrário das próprias razões, ENCONTRO A PENA TOTAL 

DEFINITIVA, PARA O PRIMEIRO CRIME, DE QUATRO (04) ANOS DE 

RECLUSÃO E VINTE E UM (21) DIAS-MULTA, bem como, QUANTO AO 

SEGUNDO ILÍCITO, ENCONTRO A PENA TOTAL DEFINITIVA DE QUINZE 

(15) DIAS DE DETENÇÃO.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO (artigo 33, 

caput e § 2º, alínea “b” do CP).

 Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (inciso I) e 77 (caput), ambos do CP.

Nesta oportunidade, considerando o quantum da pena aplicada, o regime 

prisional imposto, bem como, a ausência dos requisitos e fundamentos da 

custódia preventiva, CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE, RAZÃO PELA QUAL, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, que deverá ser cumprido, salvo 

se por outro motivo não estiver preso.

 CUSTAS pelo acusado.

No que atina à motocicleta Honda/NXR 160, Bros ESDD, cor azul, ano 

2017, placa QCQ-6532/MT, VIN 9C2KD0810JR010100, apreendida às fls. 

14, considerando que o réu logrou êxito em comprovar a 

procedência/licitude do veículo (documento de fls. 112/113), em 

consonância com manifestação do Parquet despendida durante a 

oralidade instrutória, DEFIRO o pedido de restituição formulado pelo réu 
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Fabiano Gomes dos Santos às fls. 109/111, o que faço com fulcro no 

artigo 120 e parágrafos, do Código de Processo Penal, razão porque, 

PROCEDA-SE a entrega da referida motocicleta ao legítimo proprietário, 

mediante a expedição do competente termo de restituição, com a 

respectiva assinatura.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 12 de fevereiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 332652 Nr: 1826-15.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.NONOAI-RS, JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DORIGON - 

OAB:41651

 Autos nº: 1826-15.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 332652.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 18 de março de 2020, às 13:00 horas, para oitiva da 

testemunha Alceu Trevisan, que dever ser INTIMADA a comparecer, para 

o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 257769 Nr: 22997-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON MENDES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17.200, MÁRCIA DINIZ DE OLIVEIRA - OAB:14.411

 Autos nº: 22997-33.2017.811.0055.Código Apolo nº: 257769, DETERMINO 

O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e, por consequência, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2020, às 14h50min.3.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia.4.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

exordial (fls. 06) e na resposta (fls. 58).4.1 Com relação à testemunha 

Investigador de Polícia, INTIME-SE e COMUNIQUE-SE ao superior 

hierárquico, conforme preconiza o artigo 221, § 3º do CPP. 5. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e Defesa técnica. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194188 Nr: 10290-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBERVAL RIBEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBERVAL RIBEIRO DE CARVALHO, 

Cpf: 80045995168, Rg: 12905836, Filiação: Neide da Silva Ribeiro Carvalho 

e Eleir Rodrigues de Carvalho, data de nascimento: 08/05/1978, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, convivente, pintor. 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, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Ruberval Ribeiro de Carvalho, já qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE FURTO SIMPLESA 

pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal 

é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.A culpabilidade do 

acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.Seus antecedentes 

são bons, pois, analisando detidamente os registros criminais acostados 

às fls. 69/70, constato que o réu não possui sentença penal condenatória 

transitada em julgado.Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a 

inexistência de elementos robustos para a aferição.Não há elementos nos 

autos para aferir sua personalidade.Os motivos são próprios do crime, 

razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As 

circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As 

consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou 

êxito em recuperar as res furtivas. O comportamento da vítima não deve 

ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.Levando em 

conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em UM (01) ano de reclusão.Na segunda fase de 

fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de 

pena, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, 

no quantum em UM (01) ano de reclusão.Na terceira fase da fixação da 

pena, não existem causas de aumento e nem diminuição da pena.Portanto, 

TORNO a pena DEFINITIVA em UM (01) ano de reclusão.Pela mesma 

fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária 

que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em 

DOZE (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do 

salário mínimo vigente à data do fato delituoso (06/06/2015), que deverá 

ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 

50 da Lei Substantiva Penal.A pena deverá ser cumprida no REGIME 

INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.Por fim, 

verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a 

quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave 

ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as 

circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por uma (01) pena restritiva de direito, consistente em prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta. A entidade a 

ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo 

Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do 

reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito 

imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese 

do § 4º do art. 44 do Código Penal.Considerando que foi aplicado o regime 

aberto de cumprimento de pena, inclusive, com substituição por pena 

restritiva de direitos, CONCEDO ao mesmo o direito de RECORRER EM 

LIBERDADE.Em que pese o pleito da Defesa técnica no sentido de isentar 

o réu do pagamento das custas do processo, CONDENO-O, na forma da 
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lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois 

o acusado é assistido da Defensoria Pública.No mesmo sentido, atenta ao 

pleito defensivo no sentido de se aplicar o instituto consignado no artigo 

387, § 2º, do CPP, entendo que a sua aplicação não acarretará 

consequências jurídicas relevantes, pois, em caso de ser aplicado, não 

mudará o regime prisional imposto, visto que foi imposto o mais brando, 

qual seja, regime aberto, inclusive com a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo 

recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome 

do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal).Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

D e f e n s o r i a  P ú b l i c a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 06 de junho de 2019.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza 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, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331255 Nr: 910-78.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado ANDRE LUIZ DE 

CAMPOS para que, no prazo de 3 dias, proceda com a devolução dos 

autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções legais, além 

daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186420 Nr: 3852-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado ANTONIO 

CORREA BRAGA FILHO para que, no prazo de 3 dias, proceda com a 

devolução dos autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções 

legais, além daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260952 Nr: 25563-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado VALMIR DA 

SILVA OLIVEIRA para que, no prazo de 3 dias, proceda com a devolução 

dos autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções legais, além 

daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275292 Nr: 5217-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado WELDER 

GUSMÃ JACON para que, no prazo de 3 dias, proceda com a devolução 

dos autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções legais, além 

daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280170 Nr: 9106-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BARREIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado WELDER 

GUSMÃ JACON para que, no prazo de 3 dias, proceda com a devolução 

dos autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções legais, além 

daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287733 Nr: 15385-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 24.171, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:24.546-MT

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado GUNDHER 

GOMES DUARTE para que, no prazo de 3 dias, proceda com a devolução 

dos autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções legais, além 

daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311416 Nr: 11858-16.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BARROS DOS SANTOS, ROBSON 

SERAFIN GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU ROBSON SERAFIN GONÇALVES, 

PARA APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212272 Nr: 3874-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR SERGIO FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado MARCIO 

SOARES MOREIRA para que, no prazo de 3 dias, proceda com a 

devolução dos autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções 

legais, além daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219756 Nr: 9721-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA, José Ribeiro de 

Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado TAIRO 

DOMINGOS DARTORA para que, no prazo de 3 dias, proceda com a 

devolução dos autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções 

legais, além daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223757 Nr: 13078-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Nos termos do Art. 363 da CNGC/MT, INTIMO o Advogado JOSÉ MARIA 

BARBOSA para que, no prazo de 3 dias, proceda com a devolução dos 

autos acima citado, sob pena de ser aplicada as sanções legais, além 

daquelas previstas no Art. 234 do CPC, podendo perder o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276571 Nr: 6193-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADO, VADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ PARA TOMAR CIÊNCIA ACERCA DO 

ENCAMINHAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE 

SAPEZAL/MT, COM A FINALIDADE DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DA RÉ 

ACERCA DA AUDIÊNCIA SUPRA DESIGNADA, BEM COMO O 

INTERROGATÓRIO, DEVENDO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA MESMA 

NO JUÍZO DEPRECADO.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011163-38.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITELINO MARTINS DAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. 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, 28 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEAL MENDONCA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA MAMPRINI CAPISTRANO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000603-10.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SIMONE LEAL 

MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA MARTINS POLO 

PASSIVO: WILMA MAMPRINI CAPISTRANO DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 18/08/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-92.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000604-92.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANIZA MOREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 19/08/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000605-77.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-62.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DONIZETE SATURNINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES CAMPOS OAB - MT24520/O (ADVOGADO(A))

ODIL LIMA FERREIRA OAB - MT25361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000606-62.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GEOVANI 

DONIZETE SATURNINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODIL LIMA 

FERREIRA, GERSON ALVES CAMPOS POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-47.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLY CAZZUNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000607-47.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EMANOELLY 

CAZZUNI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 14:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-32.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT27543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALIA CAMINHOES LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000608-32.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:REINALDO 

RODRIGUES MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYNA CRISTINA 

SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITALIA CAMINHOES LTDA. - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 31/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLY CAZZUNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000609-17.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EMANOELLY 

CAZZUNI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 15:15 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002292-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TADEU LONDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora da r.decisão prolatada nos autos, 

parte final a seguir transcrita: "...Ante o exposto, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e 51, II, 

da Lei nº 9.099/95, determinando seu consequente arquivamento. Sem 

custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. 

Trans lade-se cóp ia  desta  sentença ao Processo n . 

10022293-45.2018.8.11.0055, tendo em vista a clara conexão entre as 

demandas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de setembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-02.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA MARIA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA PREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000610-02.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSIANA MARIA 

QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR POLO PASSIVO: 

SERRA PREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MENDES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCORPION SEGURANCA E ORGANIZACOES LTDA - ME (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/06/2020, 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: 1000056-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR EMILIANO LUCAS (REQUERENTE)

DENISE KATER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/06/2020, 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: 1000057-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRNEIDE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NEPOMUCENO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/06/2020, às 14h00min, 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: 1000058-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NEPOMUCENO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/06/2020, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-51.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/06/2020, às 15h30min, 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: 1000613-54.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VELCINO FRANCISCO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000613-54.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VELCINO 

FRANCISCO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 01/09/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000054-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEX INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEIDINALDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFFAELLI LOCKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLEOFIL DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA POSTOS - EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que até a presente data não houve a 

citação/intimação dos reclamados, defiro o pedido para o cancelamento da 

audiência designada para o dia 03/03/2020. Defiro o pedido para que o 

reclamante informe o endereço atualizado dos reclamados, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Com a informação, 

designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-02.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA MARIA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA PREV (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

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

Tangará da Serra-MT, 2 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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 a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007181-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelo Municipio. 

Certifico mais que, apesar de Citado o Instituto Municipal de Previdência 

Social de Servidores, não se manifestou nos autos. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, sem manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002627-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY VIEIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ERNANI KUHN (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO a Advogada 

JOZAIRA GUEDES OAB/MT 6.948 para regularizar a sua habilitação nos 

autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000398-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA GRANZOTO (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:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

 

Sobre o requerimento do Municipio de Tangará da Serra, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO APARECIDO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HOFMEISTER KERSTING OAB - RS30968 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a manifestação do exequente no ID 

20591457, torno sem efeito a penhora levada a efeito por meio do auto do 

ID 14741955. Além da manifestação do exequente, que revelou o 

desinteresse pelos bens indicados, de fato a penhora não observou a 

gradação prevista no art. 835 do CPC. Nesse sentido, havendo veículos 

que podem ser penhorados e que precedem os bens móveis indicados, a 

constrição deve recair preferencialmente sobre os primeiros. Por outro 

lado, embora não visualize óbice, a princípio, no atendimento do 

requerimento do ID 27928473 e 29424061, para que seja mantida restrição 

apenas para transferência dos veículos, a providência não pode ser 

atendida neste momento. Ocorre que ainda não houve a penhora dos 

veículos objeto de restrição; houve apenas a inserção de restrição junto 

ao sistema RENAJUD. Assim, a exclusão da restrição de circulação, na 

forma pretendida pela executada, sem que seja antes realizada a penhora, 

poderá importar no completo esvaziamento da garantia da execução. 

Nesse sentido, antes de deliberar sobre o pedido formulado nas petições 

dos IDs 27928473 e 29424061, determino o cumprimento integral da 

decisão do ID 26122876, expedindo-se carta precatória para penhora dos 

veículos objeto de restrição, devendo ser observado que, com relação ao 

veículo VW/7.110 S, Placa HQQ4224-MT, a diligência de penhora, 
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avaliação e depósito deverá ser realizada no local indicado no documento 

do ID 27957003. Com relação ao veículo REB/A.GUERRA, Placa 

ICV0282-MT, determino que a executada, no prazo de 5 dias, indique sua 

atual localização, o que faço com fundamento no art. 774, V, c.c. seu 

parágrafo único, do CPC, consignando que a omissão caracterizará ato 

atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o 

valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material. Com a realização da penhora, cumpra-se na íntegra 

a decisão acima referida (ID 26122876), designando-se audiência de 

conciliação, para as providências descritas no art. 53 e ss. da Lei nº 

9.099/1995. Uma vez realizada a penhora, como acima mencionado, este 

Juízo deliberará sobre o pedido dos IDs 27928473 e 29424061. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0009470-24.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO STEINBACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0009470-24.2011.8.11.0055 POLO ATIVO:ADAUTO 

STEINBACH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAYNE ANDRADE 

COTRIM ARANTES, ALISSON DE AZEVEDO, ALUIRSON DA SILVA 

ARANTES JUNIOR POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 01/09/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JENUARIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Sobre o requerimento formulado pelo Execurado, INTIMO a Parte 

Exequente para se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KAIQUI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. 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, 02 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI GOMES LIMPIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de levantamento, intime-se o 

executado para, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca do 

comprovante de depósito do Id 29401067, uma vez que não há qualquer 

petição informando a que se refere o depósito. Consigno que, caso não 

haja manifestação no prazo assinalado, será presumido que o valor foi 

depositado a título de pagamento da condenação e consequente 

levantamento em favor do reclamante. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 02 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI GOMES LIMPIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de levantamento, intime-se o 

executado para, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca do 

comprovante de depósito do Id 29401067, uma vez que não há qualquer 

petição informando a que se refere o depósito. Consigno que, caso não 

haja manifestação no prazo assinalado, será presumido que o valor foi 

depositado a título de pagamento da condenação e consequente 

levantamento em favor do reclamante. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 02 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000998-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR OAB - SP173888 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o documento juntado no ID 29710229, verifica-se 

que houve a regular citação/intimação da reclamada Oceanair Linhas 

Aéreas S/A - AVIANCA, razão pela qual não há porque determinar a 

redesignação da audiência de conciliação, conforme requerido pelo 

reclamante. Assim, mantenho a data designada para audiência de 

conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000926-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CEVADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ESLAINE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

REINALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

REMILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

JAQUELINE ROSA DE OLIVEIRA LARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO(A))

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 298870 Nr: 23878-73.2018.811.0055

 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: CAMILA ARIELI BUHOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino o retorno dos autos à unidade jurisdicional de origem, para que 

seja cumprido o disposto no art. 5º, II, da Portaria Conjunta nº 

555/2019-TJMT.

Promovam-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 315675 Nr: 15296-50.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENCRIS GARCIA - 

OAB:26460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino o retorno dos autos à unidade jurisdicional de origem, para que 

seja cumprido o disposto no art. 5º, II, da Portaria Conjunta nº 

555/2019-TJMT

Promovam-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 29133 Nr: 2847-51.2005.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ELY CASTRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA ALEXANDRA STEVANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Antes de deliberar sobre o pedido de fls. 320/321, há algumas 

providências a serem tomadas.

Certifique-se o decurso do prazo de embargos do executado, observando 

a renúncia juntada às fls. 319.

Cerifique-se, ainda, qual o valor do total que se encontra depositado e 

vinculado aos autos.

Por fim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, juntar 

demonstrativo atualizado do valor executado.

Cumpridas as providências assinaladas, conclusos para deliberações

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 4104-14.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA NEUZA RODRIGUES BORGES, 

WALDECY VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR - NANITUR VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO REICHE - 

OAB:18.868-MT, CRISTIANO GAIVA - OAB:6867/MT, IGOR JUNIOR 

BRUN - OAB:9097, MARINES MARQUES - OAB:9967/MT, NIVALDO DE 

ALMEIDA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:8657

 VISTOS.

Aguarde-se o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica ou manifestação da parte.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 7149-89.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA ME ARROZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 255.

Cumpra-se conforme requerido. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62445 Nr: 3959-84.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido (180 

dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia.

 Caso haja manifestação, conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 209180 Nr: 1345-91.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino o retorno dos autos à unidade jurisdicional de origem, para que 

seja cumprido o disposto no art. 5º, II, da Portaria Conjunta nº 

555/2019-TJMT

Promovam-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEAL MENDONCA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA MAMPRINI CAPISTRANO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. A reclamante cadastrou no sistema 

apenas a pessoa de Wilma Mamprini Capistrano de Oliveira como 

legitimado passivo. No entanto, na petição qualifica a pessoa de Wilma e 

requer sua citação/intimação por meio de sua "representante", a pessoa 

jurídica E.L. Imobiliária, esta por sua vez representada por Laudineia Golin. 

No entanto, ao longo de sua exposição, sugere que os pedidos 

formulados sejam acolhidos em face tanto da pessoa física de Wilma, 

quanto da pessoa jurídica E. L. Imobiliária, uma vez que faz referência 

inclusive a uma possível solidariedade entre ambas. Ora, se pretende 

dirigir os pedidos em face de ambas, deve evidentemente inserir ambas no 

polo passivo da ação. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que promova as adequações necessárias 

na petição inicial, esclarecendo qual ou quais são os legitimados passivos, 

com a devida qualificação e as alterações necessárias no sistema PJe, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 2 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY SANTANA DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. O documento do ID 29668661 – p. 1 e 2 demonstra que 

efetivamente ocorreu o pagamento do débito que ensejou a inscrição 

noticiada no documento do ID 29668662. Referidos documentos 

demonstram, inclusive, que a inscrição ocorreu em data bem posterior ao 

pagamento. A se considerar adimplida a obrigação, evidentemente foi 

indevida a inscrição. Resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de 

rasa cognição, que efetivamente houve o adimplemento da obrigação, 

inclusive antes da inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser 

considerada legítima a inscrição e manutenção do nome do reclamante nos 

serviços de proteção ao crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

relevantes. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, o reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em siginificativo prejuízo à empresa reclamada. 

Nesse passo, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida. 

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, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado 

pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada 

por carta com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da reclamada 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 
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como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra, 02 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Afasto a preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas, por ser incontroversa 

a relação de consumo direta entabulada entre o autor consumidor e esta. 

Não há dúvidas de que os descontos ocorreram na conta corrente da 

autora vinculada à entidade ré, por tal motivo, não há falar em ilegitimidade 

passiva. Assim, entendo que ambas as rés estão na cadeia de 

fornecedores da relação consumerista discutida nos autos, por tal motivo, 

não há falar em ilegitimidade passiva. A parte autora, em síntese, narra 

que é aposentada segurada do INSS e teve descontos realizados 

indevidamente sobre os seus proventos, os referidos descontos 

decorrentes de negócios jurídicos desconhecidos pela autora e com 

débito em conta autorizados pela instituição financeira. Todavia, nega 

veemente ter realizado qualquer negócio jurídico com a primeira ré, bem 

como ilustra haver negligência da segunda requerida em permitir os 

descontos indevidos. Salienta ter buscado resolver o imbróglio 

administrativamente, porém tal medida se mostrou infrutífera. Diante desse 

fato pleiteia a repetição em dobro dos valores cobrados de forma indevida, 

bem como a compensação por danos morais que alega ter sofrido da 

conduta das rés. A ré BANCO BRADESCO aduziu não praticou nenhuma 

conduta ilícita e que não tem condições de prestar esclarecimentos acerca 

dos descontos em conta corrente da autora e que não há 

responsabilidade civil a ser apurado, motivo pelo qual não cabe e 

restituição de valores tampouco danos morais, pugna pela improcedência 

da demanda. A segunda ré COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA SUL, 

por sua vez, afirma que não participou da contratação apenas recebeu a 

proposta de adesão de seguro preenchida e assinada pela parte autora, e 

que providenciou o cancelamento do seguro e a interrupção dos 

descontos, não realizou qualquer conduta ilícita razão pela qual não é 

devida a devolução de valores em dobro. Alega que o evento não trouxe 

abalo suscetível de indenização por danos morais, pugna pela 

improcedência da demanda. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a contratação pela parte autora, eventual 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros e as consequências 

daí advindas. Após detida análise dos autos, entendo assistir parcial 

razão a autora. Diante dessa negativa, caberia à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos termos do artigo 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de 

prova negativa. Entretanto, a ré, em sua defesa, nenhum contrato ou 

documento apresenta para justificar os descontos em conta corrente da 

autora, que por sua vez, são imprestáveis a demonstrar a suposta relação 

jurídica entre as partes. Diante dessas particularidades, entendo inexistir 

negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar os descontos. Aliás, é 

oportuno consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta 

exclusiva do fornecedor de serviços, não podendo o consumidor 

responder por eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência 

desta não caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se 

o fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Logo, considerando 

que os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente 

são ilegais e indevidos, deve as requeridas serem condenadas a restituir 

os valores descontados do benefício previdenciário da requerente. 

Quanto à responsabilidade civil, tem-se que a do fornecedor por defeitos 

relativos à prestação de serviço, é objetiva, a teor da simples leitura do 

art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso a 

responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é da ré, tanto por ser 

objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), tanto por 

lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] 

Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas necessárias à 

realização de venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos 

decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não 

comprovou ter agido com a diligência devida para regularidade da 

negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). É oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Assim, considerando 

ser a ré responsável pelos descontos indevidos nos proventos do autor, 

necessário é que os danos advindos desta negligência sejam devidamente 

reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de descontos não autorizados, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 
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prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Neste 

sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA 

CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 

618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 10/07/2012) 

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. Outrossim, no 

tocante a indenização por danos materiais, entendo o pedido procedente. 

Isso porque não há dúvidas de que a ré – constatada a fraude – deveriam 

ter cancelado o contrato e as cobranças futuras, bem como devolvido 

todos os pagamentos realizados (e comprovados nos autos) pelo autor. 

Não o fazendo atuaram negligentemente. Deste fato surge o dever de 

repetir o indébito de forma dobrada, na forma do parágrafo único do art. 

42 do CDC. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, para: a) Condenar solidariamente as 

requeridas a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta 

corrente da autora, exclusivamente os comprovados nos autos 

(cf.22887853) sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a 

partir da citação; b) Condenar solidariamente às requeridas no pagamento 

a parte autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Mantém-se a antecipação dos efeitos da 

tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 18 Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000738-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO CRISOSTOMO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, promovido por JANIO CRISOSTOMO DA SILVA, em desfavor 

de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos entes 

públicos forneçam ao autor PROCEDIMENTO CIRURGICO DE 

RECONSTRUÇÃO DOS LIGAMENTOS E MENISCESTOMIA BILATERAL. 

Encaminhado os autos ao NAT este manifestou no sentido de que não há 

urgência na realização do procedimento, pois se trata de tratamento 

cirúrgico eletivo, onde a demora não acarretará riscos ao Requerente. 

Entretanto, a demora causa padecimento intenso e interfere na qualidade 

de vida e na dignidade da Requerente. As partes reclamadas 

apresentaram suas respectivas defesas pleiteando pela improcedência da 

demanda. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, I, do CPC, porque a demanda não exige a produção de provas, 

considerando que a matéria versada é unicamente de direito. A priori 

cumpre ressaltar que é dever da União, dos Estados e dos Municípios 

realizarem todos os procedimentos necessários, dentro das suas 

competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tendo como 

matriz a Constituição Federal e regulamentação na legislação 

infraconstitucional. A Constituição Federal em seus artigos 196 e 

seguintes deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que 

se refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 
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como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Ainda, em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou 

direito de regresso. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à 

saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, 

e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente, nem em 

violação da separação de poderes e nem em lesão ao princípio da 

isonomia dos cidadãos. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a parte reclamada somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela reclamante frente à sociedade. Nesta feita não pode em 

casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio 

constitucional da isonomia. A jurisprudência é neste sentido: OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 

integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG ? 

AC 10637090683110001MG ? 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial, com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 28 de Fevereiro 

de 2020. LIVRADA GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 28 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS” proposta pela parte autora em face de 

OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, inexistindo preliminar a tratar, não havendo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Na hipótese dos autos, antes da audiência a 

requerida colacionou contestação acompanhada de acervo probatório, 

cuidou a ré de comprovar a relação contratual com a autora. Apesar de a 

parte autora ter sido intimada (cf. ID 21601276), deixou de comparecer na 

audiência de tentativa de conciliação designada para a data de 13/08/2019 

às 14h 30min (cf. ID nº 22555435). Cumpre salientar, que a litigância de má 

fé tem o objetivo de auferir vantagem indevida de cunho pecuniário em 

detrimento de outra parte utilizando-se a máquina Pública e que o pedido 

de desistência após ter o conhecimento da defesa e documentos que 

comprova a relação jurídica, resta claro a tentativa de eximir-se das 

sanções decorrentes da litigância de má fé. Nesse sentido, o julgado do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA 

INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

juntada de contestação antes da AUDEINCIA, a qual fora instruída com 

cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que 

AUSENCIA em AUDIENCIA foi motivada por tais fatos, visando a extinção 

do processo e fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé. 

Diante da AUSENCIA em AUDIENCIA motivada pela juntada do contrato, 

cuja relação fora negada, resta comprovado que houve movimentação da 

máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal. 

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e 

condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Desse modo, indefiro a 

desistência da parte autora, pois, verifico indícios de litigância de má-fé, 

nos termos do Enunciado n. 90 do Fonaje. Ademais, afasto a preliminar 

suscitada porque considero ser despicienda a produção de prova pericial 

para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 527,42 

(quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), como prova 

certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente 

a parte autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e decorre de débito oriundo de 

contrato de prestação de serviços de emissão e administração de cartão 

de crédito. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação em ID n. 19918733 e ss.) a realização da contratação de 

financiamento e que utilizou o cartão contratado, porém, adimpliu as 

faturas, juntando cópia do contrato entabulado entre as partes (assinatura 

semelhante à juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), faturas do cartão de 

crédito, bem como há juntada de cópia de documentos pessoais. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Assim, entendo demonstrada, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, inexistente fraude no presente caso, restando apurar se no 

presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. 

Porém, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos[5], conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Nesse 

sentido, o entendimento Jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA 

DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO 

ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ– CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se 

configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 

186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes 

requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é 

medida que se impõe. Configura LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ a conduta da parte 

autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, 

induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (N.U 

1001353-22.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Ante o exposto, 

entendo que no presente caso não assiste razão à parte autora. Isto 
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porque uma vez demostrada a relação jurídica, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Ademais, opino reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, 

por conseguinte, opino condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual 

pleiteado pela ré. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de Fevereiro de 2020. LIVRADA GAETE. juíza Leiga Matrícula 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001444-39.2019.8.11.0055
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IZABELA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001444-39.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LOJA ELDER - COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: IZABELA DA SILVA SANTOS 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 21 de janeiro de 2020, às 08h45m (cf. ID 

n.28169606), devidamente intimada (cf. ID n.27616983). Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré contestado o feito, 

apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo 

verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois 

bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 865,21 

(oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos)[5], uma vez 

que a parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de 

pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré ao 

pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida monetariamente 

e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implica na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial 

para condenar a requerida no pagamento de R$ 865,21 (oitocentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), que deverá ser acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir 

do vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir 

da data do vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 
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instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, 

de acordo com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-61.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR VALDAMERI (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:

MARLENE SALETE LOCATELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000673-61.2019.8.11.0055 Autor (a): CLAIR VALDEMERI Ré (u): 

MARLENE SALETE LOCATELLI PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 28273394). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA PANUNCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1002492-67.2018.8.11.0055 Autor (a): J. DEISE DO NASCIMENTO ME Ré 

(u): GENILDA PANUNCIO PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 28207857). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-44.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ROSA ORMOND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Gracielly 

Rosa Ormond em desfavor de Oi S/A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais. Conforme 

consta dos autos, a parte executada encontra-se em recuperação judicial, 
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cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano. O crédito perseguido nos presentes autos já existia na 

data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa 

executada, razão pela qual está sujeito à recuperação judicial, conforme 

estabelece o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Na hipótese dos autos, não há que se falar em 

créditos extraconcursais. Observa-se que o evento danoso que deu 

origem ao crédito ora discutido ocorreu antes do pedido de recuperação 

judicial (em 2014), sendo a recuperação judicial ajuizada no mês de junho 

de 2016. Presente a responsabilidade civil extracontratual - caso dos 

autos -, a obrigação de indenizar surge com a ocorrência do fato danoso. 

Por isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do 

direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a 

concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a 

novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 

da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1º do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em 

que as ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação 

do plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo 

que a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo 

judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 

11.101/2005. Consequentemente, a novação induz à extinção da relação 

jurídica anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções 

individuais, devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no 

plano de recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o 

entendimento do STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. 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. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: 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, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, 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 normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

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 – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 
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DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Para tanto, utilizando os 

termos informados pela ré (cf. ID n. 14943378), uma vez que observaram 

estritamente a sentença alhures exarada. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILETE BERTOLLO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 29407171). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CALOMEZORE PARECIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO OAB - MT24003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 22223947). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006652-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA VACELLI DANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 29533039). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-44.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FILIPIN CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))
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ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 29306161). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001835-28.2018.8.11.0055. REQUERENTE: MAURO LUIS MULLER 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA VISTOS. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Feito em ordem. Não há 

outras irregularidades a sanar ou nulidades a declarar. No caso, trata-se 

de Reclamação, que vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, 19 

e 21 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que consagra 

a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e 

prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por defeitos/vícios ou 

falha na prestação de serviços, relativos aos produtos e serviços. 

Portando rejeito a preliminar suscitada. A reclamada ainda requereu, ainda, 

o chamamento da fabricante LENOXX SOUND -AULIK INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ:05.256.426/0001-24 na lide. A teor 

do artigo 10 da Lei 9.099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma 

de intervenção de terceiros, nem de assistência. Incabível o instituto em 

sede de juizado especial, pelo que rejeito a preliminar suscitada. Passo à 

análise do mérito. Inicialmente verifico que a relação jurídica formada entre 

as partes é advinda de contrato de compra e venda sujeito aos ditames da 

legislação do Consumidor. Com a edição do Código de Defesa do 

Consumidor extirpou-se o entendimento anterior de que não poderia o 

Judiciário intervir nos negócios jurídicos, permitindo um controle maior 

sobre os abusos eventualmente cometidos. O insigne jurista NELSON 

NERY JÚNIOR pondera: “A evolução dos tempos e as realidades que 

cercam as atividades econômicas estavam a reclamar pensamento 

diverso daquele insculpido como dogma da vontade sobre tudo aquilo que 

foi ajustado pelas partes contratantes. E o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90), no que respeita aos aspectos contratuais da 

proteção ao consumidor, rompeu com a tradição do direito privado, cujas 

bases estão assentadas no liberalismo que reinava na época das grandes 

codificações europeias do Século XIX, para relativizar o princípio de 

intangibilidade do conteúdo do contrato, alterando sobremodo a regra 

milenar expressa pelo brocardo ‘pacta sunt servanda’ a enfatizar o 

princípio da conservação do contrato. ” (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, pág. 273). Neste caso concreto, resta perfeitamente 

caracterizada a condição do reclamante como consumidor e das 

empresas reclamadas como fornecedoras, nos ditames dos art. 2º e 3º do 

CDC. Sendo assim, verifico ser aplicável a inversão do ônus probandi 

conforme dicção do art. 6º, VIII, do CDC. Ocorre que, ainda que 

preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova não 

pode ser aplicado amiúde, especialmente quando não seja possível ao 

reclamado a produção de prova sobre fato negativo puro. Neste caso 

concreto, verifica-se que o reclamante formula dois pedidos cumulativos: 

o primeiro para que seja determinada a empresa reclamada a restituição 

do valor pago pelo produto, em razão do vício nele constatado e que o 

tornou impróprio para seu uso regular; o segundo para que a empresa 

reclamada seja condenada em indenização por dano extrapatrimonial 

decorrente do fato do produto (vício acima mencionado). No que tange à 

constatação do vício e do fato do produto, não há dúvida alguma acerca 

da aplicação da inversão do ônus da prova. Outra solução, porém, deve 

se dar a respeito do fato do serviço, sobre o que se discorrerá mais 

pormenorizadamente adiante. A respeito do alegado defeito do produto, o 

cerne da questão, ou seja, o ponto sobre o qual as partes controvertem e 

que necessita ser dirimido para uma escorreita resolução do conflito, 

consiste na efetiva caracterização do vício do produto e da falha na 

prestação do serviço que envolveu a assistência técnica do reclamante. 

Enfim, necessário estabelecer, pelas provas produzidas e a distribuição 

do ônus respectivo, se efetivamente ocorreu o vício e o defeito na 

prestação do serviço por parte da empresa reclamada. O reclamante 

informa que adquiriu um celular da empresa reclamada no dia 19/09/2017, 

tendo este apresentado vício no dia 16/04/2018 e que o levou para a 

assistência autorizada conforme orientado pela reclamada, ocasião em 

que foi gerado a Ordem de Serviço e Garantia nº 0011269, sendo 

diagnosticados pelos expert, que o aparelho não tinha conserto e que 

seria o caso de substituição. Alega ainda que a autorizada ainda atestou 

que o produto não apresentava qualquer sinal de mal uso, não havendo 

em que se falar em substituição do aparelho por má conservação, tendo 

em vista tratar-se de vício que o torna impróprio para uso, necessitando 

de substituição. Neste sentido o requerente alega que procurou o 

fabricante Lenoxx, sob a orientação da requerida, por meio do SAC 

08007729209, informando a existência do vício oculto. (protocolo de 

atendimento nº 01041000571), ocasião na qual esta teria comprometido a 

lhe encaminhar outro produto, reconhecendo a existência do vício. Ocorre 

que, até a presente data o requerente não recebeu o respectivo produto, 

sob a alegação de que o produto fora extraviado pelos correios, sendo 

que nem ao menos informam ao requerente o número do rastreamento, 

motivo pelo qual requer seja julgado procedente os pedidos da inicial. A 

requerida afirma que não cometeu nenhum ato ilícito e que neste caso 

inexiste causa para sua responsabilização. Sob esse aspecto, 

relativamente ao vício e ao fato do produto, não há dúvida alguma acerca 

da caracterização da responsabilidade civil da reclamada. Com efeito, o 

reclamante demonstra que, mesmo evidenciado e constatado o vício oculto 

no aparelho, a reclamada omitiu-se em resolver o caso; tampouco lhe 

ofereceu/entregou um novo aparelho. Essa conclusão é possível tendo em 

vista que, diante da aplicação da inversão do ônus da prova, competia a 

reclamada demonstrar que providenciaram, no prazo previsto em lei, o 

reparo do defeito. Porém, conforme pontuado na contestação, constitui 

fato incontroverso que não houve resolução do defeito, tampouco sua 

substituição ou a restituição do valor pago pelo reclamante. A existência 

do defeito, ademais, resta demonstrada pela documentação acostada à 

inicial, pela qual verifica-se que o celular foi encaminhado à assistência 

técnica, restando diagnosticado o vício no aparelho, que inclusive não 

havia concerto devendo o mesmo ser substituído, bem como que o 

aparelho não apresentava sinal de mal uso. Além disso, o reclamante 

anexa provas documentais suficientes no sentido de que trata-se de vício 

oculto, não havendo nenhuma prova produzida em sentido contrário pela 

reclamada. E o que é ainda mais grave, é que essa situação, de completa 

omissão da reclamada, perdura até os dias atuais, sem qualquer 
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restituição ou substituição do aparelho. Esse fato está narrado pelo 

reclamante na petição inicial e não foi impugnado na contestação. Via de 

consequência, considerando a falha na prestação do serviço e tendo o 

reclamante optado pela alternativa prevista no art. 18, II, do CDC, deverá a 

reclamada restituir o valor do produto adquirido pelo reclamante. Superada 

essa questão, cumpre agora passar à análise de eventuais danos por 

ventura suportados pelo reclamante em virtude do fato do produto e 

consequente falha na prestação do serviço por parte da reclamada. A 

responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no 

dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. 

Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento 

jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927, 

do Código Civil de 2002. O pedido inicial está baseado no Direito comum, 

amparada pelo artigo 186 do Código Civil de 2002: 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. ” 

Dessa forma, a pretensão do reclamante está condicionada ao 

preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, razão pela 

qual passo a verificar se restaram configurados os seus elementos, quais 

sejam, a conduta, o nexo causal e o dano. Saliente-se que se trata de 

relação de consumo e, como tal, a verificação dos danos causados 

prescinde da comprovação de culpa por parte das reclamadas, cabendo a 

estas o ônus de demonstrar satisfatoriamente que não deram causa, 

indevidamente, aos danos alegados. O reclamante afirma ter ficado 

privado da plena utilização do aparelho, já que em sua profissão usava 

como uma ferramenta de trabalho. A privação da utilização do bem é 

presumida e decorrente do próprio defeito. Além disso, conforme acima 

mencionado, não há controvérsia quanto ao fato de que não há 

demonstração pela reclamada de que o aparelho tenha sido restituído 

reparado ao reclamante. Assim, tendo em vista que o problema não foi até 

hoje solucionado, verifica-se que o reclamante está, realmente, há tempo 

muito maior que o razoável sem utilizar o produto pelo qual pagou 

regularmente. Dessa situação, principalmente diante da falha na prestação 

do serviço, que privou (e priva por longos dois anos) o reclamante da 

plena utilização do bem, conclui-se que o reclamante efetivamente 

experimentou sensíveis prejuízos que, ademais, se presumem. Calcado na 

Teoria do Interesse, tem-se como definição de dano, como sendo a lesão 

a um interesse juridicamente protegido. Em suma, o que o Direito tutela, o 

dano vulnera. Por fim, cumpre ressaltar que o dano é também a medida da 

indenização, regra básica adotada pelo legislador no art. 944, caput, do 

Código Civil de 2002. Com a falha na prestação do serviço, é certo o dano 

moral sofrido, que é presumido, conforme a jurisprudência mais abalizada. 

Essa lesão foi utilizada como causa de pedir no momento da propositura 

da ação, estando preenchido o requisito da atualidade, verificando-se com 

clareza que também ainda subsiste, dada a permanência dos efeitos dos 

atos da reclamada. Assim podemos verificar nas decisões abaixo 

mencionadas: JECCMA-000012) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

VÍCIO DE PRODUTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CARACTERIZADOS. 1. Responsabilidade objetiva por vícios do 

produto e do serviço. Uma vez constatado o vício no produto o 

consumidor tem o direito de exigir dos fornecedores o saneamento do 

problema, cuja responsabilidade, nestes casos, é solidária entre todos os 

integrantes da cadeia de fornecedores, desde o fabricante até o 

comerciante, nos termos do art. 18, do CDC. 2. Danos Materiais. 

Verificados vícios no produto e comprovado o valor gasto pelo 

consumidor com a compra, deve a recorrente indenizar a recorrida pelo 

dano material sofrido. 3. Má prestação de serviços. A falha na prestação 

de serviços, consubstanciado na desídia do fornecedor em realizar o 

conserto do aparelho celular, gera o dever de indenizar, nos termos do 

artigo 20, inciso II, do CDC. 4. Danos morais. A demora injustificada em 

sanar o vício e substituir/consertar o aparelho celular defeituoso acarreta 

aos fornecedores, além da obrigação de ressarcir o consumidor do preço 

pago pelo aparelho, o dever de reparar a recorrida por ter o fato lhe 

gerado aborrecimentos, incertezas, abalos emocionais, anímicos e 

psíquicos, que afetaram seu direito imaterial. 5. Indenização fixada com 

moderação e razoabilidade. 6. Recurso conhecido e improvido. 7. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 8. Condenação da 

recorrente no pagamento das custas processuais, como recolhidas, e nos 

honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), a incidirem 

sobre o valor total da condenação. 9. Súmula de julgamento que, nos 

termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão. 

(Recurso nº 001.2008.004.099-9 (32.567/2010), 2ª Turma Recursal Cível e 

Criminal dos Juizados Especiais/MA, Rel. Isabella de Amorim Parga Martins 

Lago. j. 24.08.2010, maioria, DJe 09.09.2010). O nexo causal é a 

interligação entre a ofensa à norma e o dano sofrido; é a ponte entre o 

dano e a conduta; é a causa do dano. No caso vertente, evidenciou-se 

que a conduta das reclamadas na falha da prestação do serviço 

adequado, geraram os danos morais e materiais sofridos pelo reclamado, 

em se abster-se de trabalhar com o aparelho de celular. Sendo assim, tais 

danos devem ser ressarcidos pelas empresas ré, em conformidade com o 

artigo 186, do Código Civil de 2002. Na fixação do quantum, deve-se 

considerar, além da posição social do ofendido, a capacidade econômica 

dos ofensores, o grau de dolo ou culpa e a tripla função de representar 

pena ao infrator, o caráter pedagógico e a compensação ao lesado, 

observando-se sempre que a indenização por dano moral não pode 

erigir-se em causa determinante de enriquecimento sem causa. É preciso 

ainda ter especial atenção para o fato de que o reclamante está privado 

da regular utilização do bem por mais de dois anos, prazo 

extraordinariamente dilatado. Nesse norte, concluo que o valor equivalente 

a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para os fins a que se 

propõe a indenização do dano moral pela falha da prestação de serviço e 

vício do produto. Ressalte-se que para a fixação desse valor, não se pode 

perder de vista que o reclamante adimpliu com sua prestação, pagando 

pelo produto, porém está privado de sua regular utilização em decorrência 

do defeito não solucionado pelas reclamadas por um longo tempo, fato que 

lhe fez experimentar um relevante e evidente decréscimo patrimonial, além 

de transtornos psicológicos de toda ordem. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a reclamação, para o fim de condenar as empresas 

solidariamente a devolução do valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e 

nove reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais. O valor fixado a título de ressarcimento 

pelo dano material deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês (simples) desde a data 

do desembolso; o valor fixado a título de ressarcimento pelo dano 

extrapatrimonial (moral), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data 

da prolação desta sentença (súmula 362 do STJ). Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, 

da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011674-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8011674-26.2016.8.11.0055. EXEQUENTE: DONATO KLAFKE - EPP 

EXECUTADO: ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos Etc. 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 
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9.099/1995. 2. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO realizada no bojo de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por DONATO KLAFKE - 

EPP em face de ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP. 

Nos presentes autos o ilustre magistrado determinou a penhora de valores 

através do Sistema Bacenjud, (Id. 6366798 - Decisão em respeito ao rol 

previsto no art. 835 do Código de Processo Civil. Tal medida restou 

frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Diante deste ato processual o executado promoveu impugnação alegando 

inexistência de título executivo extrajudicial. Neste contexto, afirma que no 

caso em tela o que se pretende executar é na verdade um simples “pedido 

de venda”, despido de eficácia executiva, bem como que a duplicata 

somente será constituída para fins executivos se acompanhada de 

documento hábil comprobatório de entrega e recebimento da mercadoria, 

por força do disposto no art. 15, II, “b” e “c” da Lei nº 5.474/68, que não é 

o caso dos autos. O exequente foi intimado para apresentar manifestação, 

momento em que alegou que as alegações da embargante não merecem 

prosperar tendo em vista que no caso dos autos a referida operação fora 

representada por pedido de venda nº 0007674, bem como pelo Boleto 

Bancário nºQ01-9, sendo conferida e assinado pelo embargante, bem 

como que ocorreu o protesto, motivo pelo qual requer a improcedência dos 

embargos a execução. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, entendo que procedem as alegações da impugnante. De 

acordo com os documentos anexos junto a inicial não restaram 

observados os requisitos legais constitutivos do título executivo, mormente 

no que diz respeito as condições para a realização do protesto por 

indicação de duplicata mercantil, com base nas informações expressas no 

boleto bancário, quais sejam, a remessa do título ao devedor e sua recusa 

em proceder à devolução no prazo legal, previstas no artigo 21, §3º da Lei 

nº 9.492/97 (Lei de Protesto). Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. 

TOGADO DE ORIGEM QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE E JUGOU EXTINTO O FEITO, COM FULCRO NO ART. 

267, INCISO IV, C/C ART. 598, AMBOS DO CÓDIGO BUZAID. DIREITO 

INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 19-3-13. INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA 

EXPROPRIATÓRIA APARELHADA COM DUPLICATAS SEM ACEITE, 

ALGUMAS NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTOS DE PROTESTO POR 

INDICAÇÃO. MODALIDADE DE ATO CARTORÁRIO QUE SOMENTE PODE 

SER REALIZADA NA HIPÓTESE DE TER HAVIDO RETENÇÃO DAS 

CÁRTULAS PELA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RESTOU 

COMPROVADA NO CASO CONCRETO.EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL POR 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE DESNUDA IMPERATIVA. 

SENTENÇA PRESERVADA. "Consoante preconiza o § 2º do artigo 15 da 

Lei de Duplicatas, para o manejo da ação de execução fulcrada em 

duplicata mercantil não aceita e não devolvida pelo sacado, o credor 

deverá instruir o feito com a prova do protesto por indicação, além do 

comprovante de entrega da mercadoria, nos termos do inciso II do referido 

preceptivo legal, sendo nesse caso facultada a extração de triplicata (art. 

23). No entanto, é uníssono o entendimento esposado por este tribunal, no 

sentido de admitir a modalidade excepcional de protesto por indicação (em 

que ocorre a dispensa da apresentação do título), somente na hipótese de 

restar devidamente comprovado o envio da cártula para aceite e seu 

recebimento pelo devedor, de sorte que a ausência de tal pressuposto 

acarreta na irregularidade do ato notarial e, por conseguinte, na extinção 

do feito execucional. Semelhante exigência deverá ser observada para a 

emissão de triplicatas, em que a existência de prova no concernente à 

retenção indevida de duplicata pelo devedor é condição sine qua non a 

legitimar a extração da segunda via em apreço." (Desa. Salete Silva 

Sommariva). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE RECALIBRAGEM 

ABROQUELADO NA ALTERAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. 

MANUTENÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA QUE TORNA O PEDIDO 

INSUBSISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO FUX. IMPOSSIBILIDADE 

DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO PUBLICADA EM DATA PRETÉRITA À 

VIGÊNCIA DO NOVEL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTRITA 

OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DA "CORTE DA 

CIDADANIA" .  REBELDIA IMPROVIDA.  (TJ-SC -  AC: 

00048587920078240036 Jaraguá do Sul 0004858-79.2007.8.24.0036, 

Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 11/12/2018, 

Quarta Câmara de Direito Comercial). (Grifei). Ademais, cabe destacar que 

o mero boleto bancário não configura documento hábil para embasar o 

protesto, porque não preenche as formalidades legais inerentes aos títulos 

de créditos. Não sendo possível equiparar o boleto bancário acompanhado 

de nota fiscal e, ou, pedido de compra à duplicata que é título de crédito 

munido de eficácia executiva, sob pena de estar criando exceção indevida 

ao princípio da cartularidade Assim, verifica-se que o excipiente se 

desincumbiu do ônus de demonstrar a irregularidade dos títulos 

apresentados, haja vista que não se trata de título executivo extrajudicial e 

não se encontra no rol do art. 784 do Código de Processo Civil, de modo 

que se trata de títulos não são líquidos, certos e exigíveis. Corroborando: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. 

ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DA 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA 

DEMANDA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072215718, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 

29/03/2017). G.n. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos 

à Execução, na forma do art. 917, II c/c art. 920, III do Código de Processo 

Civil, e, por esta razão, julgo extinta a execução, sem resolução do mérito, 

e determino o levantamento da constrição alhures realizada no Id. 6366798 

- Decisão. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 6360-42.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-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$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 
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conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000794-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HONDINA MEDEIROS AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULINO AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000794-56.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: HONDINA MEDEIROS AMORIM REQUERIDO: BRAULINO 

AMORIM ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) Dispensou-se o depoimento do 

interditando tendo em vista a comprovada impossibilidade de 

expressar-se, e neste ato deferiu-se a juntada de três fotografias onde se 

pode visualizar a atual condição do interditando. 2) Verifica-se a presença 

de documentos de ordem médica ID12002577 emitidos por médica do SUS 

com presunção de legitimidade e veracidade da informação prestada. 

Assim sendo é o caso também de dispensar realização de perícia médica, 

ademais também recebe benefício previdenciário, ou seja, também passou 

por junta médica do órgão previdenciário. 3) Nomeio a faculdade de Direito 

para apresentar defesa em nome do Interditando devendo a mesma ser 

intimada para o ato. 4) Após a defesa vista para a Defensoria e Ministério 

Público e finalmente concluso para sentença. 5) Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000722-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRESIO LUIS BILIBIO (EXECUTADO)

RODRIGO SKALEE BILIBIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL PROVIDENCIE JUNTO A COMARCA DEPRECATA AS 

CUSTAS PARA A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO TENDO EM VISTA ENVIO 

APORTADO AO FEITO,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002786-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 

(AUTOR(A))

MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002396-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN OLIVEIRA CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000741-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL EFETUE O DEPOSITO DE DILIGENCIA PARA OS DEMAIS 

ATOS DO ATO EXECUTORIO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20261 Nr: 1559-64.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, VANDERLEI 

CECHINATTO, FÁTIMA DERLI CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos da parte autora para que impulsione o feito no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 6123-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA-EPP, 

RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH, RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH, 

WAZLAWICH & WAZLAWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora acerca da expedição da carta 

precatória à Comarca de São Gabriel do Oeste/MS via malote digital - 

código de ratreabilidade -81120204966403, bem como para recolher as 

custas de distribuição naquela Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82169 Nr: 1490-22.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, FLORI LUIZ 

BINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE ALEXANDRE 

GUTIERRES - OAB:SP/237.773, MABEL TIBES DA SILVA - 

OAB:22.343-A

 Itimação dos patronos da requerida Fiagril:"apresentar memoriais finais no 

prazo de 15 (quinze) dias, com vista dos autos assegurada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119650 Nr: 361-40.2016.811.0045

 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
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 PARTE AUTORA: VICENTE AUGUSTO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCARAMORI LOG ARM E TRANSPORTES 

LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

- OAB:OAB/MT 19.079, LUIZ CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEIXOTO MONTEIRO 

- OAB:154848, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105/MT, DOLOR 

RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10339, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475

 Intimação da Dra. Danielle Tagliamento Pinas -OAB/MT 19 070, para que 

retire a Certidão de Inteiro Teor solicitada.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96560 Nr: 3188-92.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI, 

ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3188-92.2014.811.0045

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI e CAREN BERGAMASCHI MUSSI e 

ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

PARTE RÉ: FRANCISCO OLIVEIRA CARVALHO NETO

CITANDO(A, S): FRANCISCO OLIVEIRA CARVALHO NETO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/06/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 200.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

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

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

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Como se constata na exordial, o terceiro Requerente 

em posse dos Cheques nº 850324, 850325 e 00040 realizou a compra de 

duas pás carregadeiras de propriedade do Requerido, no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) cada, tendo efetuado o pagamento de R$ 

200.000,00 a vista e R$200.000,00 através dos cheques acima descritos. 

O terceiro Requerente recebeu uma ligação do Requerido, informando que 

o mesmo tinha extraviado os cheques, solicitando que o pagamento 

referente aos cheques fosse feito em conta corrente a ser informada pelo 

mesmo. Ocorre que o Requerido alegou a impossibilidade de devolver os 

títulos emitidos pelo primeiro e segundo Requerente, vez que informou ao 

terceiro Requerente que havia extraviado. Ocorre que para surpresa dos 

Requerentes, agindo maliciosamente o Requerido levou os três títulos 

devidamente quitados e prescritos, a protesto.

DESPACHO: Vistos etc.I. Expeça-se o necessário à citação do requerido 

no endereço informado à f. 114. II. Caso a tentativa de citação seja 

negativa pelo fato do endereço não pertencer ao requerido, desde já 

defiro a citação mediante a expedição de edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, observado o conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil.III. 

Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial ao requerido, na forma do art. 72, inciso II do CPC, a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para que se manifeste nos autos.IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Eu, MG, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 2 de março de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90836 Nr: 4734-22.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS NOETZOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 Intimação do exequente para manifestação nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36146 Nr: 1172-10.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROMANCINI, NILVA ANA ROMANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 Certidão Recurso Tj Cível ME205

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003527-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(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 Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: 

Processo: 1003527-92.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO CÍVEL (241). Certifico que a sentença 

transitou em julgado para as partes em 26/02/2020, sem que houvesse 

interposição de recurso, assim sendo intimo a parte autora para querendo 

se manifeste nos autos, requerendo o qu7e de direito. LUCAS DO RIO 

VERDE, 2 de março de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000758-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SILVA PIVA (EMBARGANTE)

EVANEI DE LOURDES DEI PIVA (EMBARGANTE)

NIVALDO PIVA (EMBARGANTE)

FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO A. DUARTE - ME (EMBARGADO)

RENATO ANTONIO DUARTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000758-43.2020.8.11.0045 EMBARGANTE: NILSON SILVA PIVA, EVANEI 

DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA 
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EMBARGADO: RENATO A. DUARTE - ME, RENATO ANTONIO DUARTE 

Vistos etc. Tendo em vista a ausência de comprovação da propriedade 

dos bens ofertados em garantia da execução, intimem-se os embargantes 

para juntarem a documentação dos bens, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certificado o decurso do prazo, à conclusão para análise do pedido de 

tutela provisória. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 2 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MUNIZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000786-45.2019.8.11.0045 AUTOR(A): LUIZ MUNIZ RODRIGUES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Defiro o pedido formulado pelo 

autor no Id 29612534 e determino que se oficie à Sefaz/MT para o devido 

cumprimento da decisão proferida em Agravo de Instrumento. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 2 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 82327 Nr: 1686-89.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUIAPATI E ESQUIAPATI LTDA, PAULA DE 

LIMA E SILVA ESQUIAPATTI, PAULO AMÉRICO ESQUIAPATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA DE SOUZA SENO - 

OAB:354232, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - OAB:OAB/SP384.530

 ANTE O EXPOSTO, conheço da exceção de pré-executividade de f. 

202/212 e, forte nos artigos 487, II, do CPC e arts. 156, V e 174, ambos do 

CTN, julgo improcedentes os pedidos nela formulados.Sem sucumbência, 

nos termos do disposto no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.Preclusa a 

presente decisão, manifeste-se a parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.Sem prejuízo, proceda-se a alteração da restrição 

imposta às fls. 172 e 174 de circulação para transferência.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 4515-09.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA COMPANIA NACIONAL DE 

SEGUROS, REGISSON JOSÉ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678 PE

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo sem que houvesse manifestação 

da parte autora. Certifico ainda que, os valores foram devidamente 

liberados a parte requerida conforme se comprova mediante o alvará 

expedido e o status de pagamento em fls 335/336. Dessa forma 

encaminho-os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 82981 Nr: 2432-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEISSON MACIEL GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 14509 Nr: 354-34.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, SMSDS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIA CANDIDA RODRIGUES 

BELMONT - OAB:24465/O

 Vistos etc.

Nos autos em apenso (Código 134860), restou homologado o acordo de 

fls. 57/61.

Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 134860 Nr: 483-19.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMSDS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIA CANDIDA RODRIGUES 

BELMONT - OAB:24465/O

 Vistos etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às f. 66/70 dos autos.

Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000903-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000903-02.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se o Executado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos na porcentagem 

de 10% (dez pontos percentuais). Efetuado o pagamento parcial do débito, 

a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 

Certificado o decurso do prazo de pagamento voluntário e de impugnação, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias e, em seguida, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 2 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000440-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL VINICIUS DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000440-60.2020.8.11.0045 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: GABRIEL VINICIUS DE MORAES Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela Yamaha 

Administradora de Consórcio LTDA em desfavor de Gabriel Vinicius de 

Moraes, devidamente qualificado nos autos, tendo como objeto a 

motocicleta Honda XRE 300 Rally, cor branca, ano/modelo 2014, placa 

QBF5366, conforme descrito na exordial. Narra, em síntese, que a parte 

requerida adquiriu o veículo em contrato de alienação fiduciária na data de 

22.11.2018, e estaria, no entanto, inadimplente. Desta forma, requer seja 

liminarmente determinada a apreensão do bem que se encontra em poder 

da parte requerida, clamando para ser depositado em mãos ao autor, na 

pessoa de seu representante. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 

3º, in fine, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, tendo 

a parte requerida ciência dos débitos vencidos e não pagos, ante o 

protesto acostado aos autos. Dessa forma, DEFIRO a medida liminar de 

busca e apreensão da motocicleta Honda XRE 300 Rally, cor branca, 

ano/modelo 2014, placa QBF5366, a qual deverá ser depositada em nome 

da pessoa indicada como depositário pelo requerente, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público, mediante o compromisso de fiel 

depositário, lavrando-se, para tanto, auto circunstanciado das condições 

do veículo. Ademais, cite-se o Requerido, para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, 

Decreto-Lei nº 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, 

§ 1º, Decreto-Lei nº 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, com as 

advertências do art. 344 do Código de Processo Civil. Defiro ainda os 

benefícios do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitarem ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 2 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000629-38.2020.8.11.0045 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em 

desfavor de Paulo Henrique de Souza, devidamente qualificado nos autos, 

tendo como objeto a motocicleta BMW R1200 GS Adventure, cor branca, 

ano/modelo 2015, placa QBN8494, conforme descrito na exordial. Narra, 

em síntese, que a parte requerida adquiriu o veículo em contrato de 

alienação fiduciária na data de 22.11.2018, e estaria, no entanto, 

inadimplente. Desta forma, requer seja liminarmente determinada a 

apreensão do bem que se encontra em poder da parte requerida, 

clamando para ser depositado em mãos ao autor, na pessoa de seu 

representante. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º, in fine, do 

Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, tendo a parte 

requerida ciência dos débitos vencidos e não pagos, ante o protesto 

acostado aos autos. Dessa forma, DEFIRO a medida liminar de busca e 

apreensão da motocicleta BMW R1200 GS Adventure, cor branca, 

ano/modelo 2015, placa QBN8494, a qual deverá ser depositado em nome 

da pessoa indicada como depositário pelo requerente, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público, mediante o compromisso de fiel 

depositário, lavrando-se, para tanto, auto circunstanciado das condições 

do veículo. Ademais, cite-se o Requerido, para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, 

Decreto-Lei nº 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, 

§ 1º, Decreto-Lei nº 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, com as 

advertências do art. 344 do Código de Processo Civil. Defiro ainda os 

benefícios do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitarem ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 2 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002186-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS REIS TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FUZARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 
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1002186-31.2018.8.11.0045 REQUERENTE: LEANDRO DOS REIS TORRES 

REQUERIDO: IRACEMA FUZARI Vistos etc. Trata-se de "Ação de 

Reconhecimento de Contrato Verbal de Compra e Venda c/c Obrigação de 

Entregar Coisa Certa c/c Pedido Liminar", ajuizada por LEANDRO DOS REIS 

TORRES em face de IRACEMA FUZARI, ambos qualificados, aduzindo, em 

síntese que adquiriu dois terrenos de propriedade da requerida (lotes nº 

12 e 13), por meio de contrato verbal. Aduz o autor, em síntese, que foi 

outorgada procuração pública pela requerida autorizando-o a promover os 

atos necessários à transferência da propriedade, que efetuou o 

pagamento de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), 

entretanto, a requerida revogou a procuração e vendeu o lote nº 12 para 

terceira pessoa, que já iniciou obras e construções no lote. O pedido de 

tutela de urgência foi indeferido ante a ausência de provas do alegado, 

consoante decisão constante do Id 24640234. O autor procedeu à emenda 

à inicial, pugnando novamente pela concessão de tutela de urgência, 

desta feita visando à suspensão da obra iniciada no local, bem como 

pugnando pela indenização de lucros cessantes (Id 26089260). A 

audiência de conciliação restou prejudicada, ante a ausência de citação 

da requerida (Id 26294418). É O RELATÓRIO. DECIDO. Diante dos novos 

pedidos formulados pelo autor, admito a emenda à inicial (Id 26089260). 

Embora o autor tenha apresentado documentos a fim de comprovar que a 

requerida é proprietária dos imóveis, verifico que persiste a insuficiência 

de documentos hábeis a demonstrar o requisito da probabilidade de seu 

direito. Apesar da alegação de que o contrato de compra e venda dos 

imóveis ocorreu verbalmente, é certo que a concessão de medida extrema 

como a pleiteada nos autos, sem qualquer prova do negócio jurídico 

supostamente firmado, não se mostra razoável, razão pela qual INDEFIRO 

a reiteração do pedido de tutela de urgência. Indefiro, ainda, o pedido de 

requisição de documentos ao município de Lucas do Rio Verde, 

consistentes nos títulos de propriedade dos imóveis, vez que se trata de 

diligência que cabe à parte interessada, devendo o Judiciário intervir 

apenas em caso de demonstração da negativa de fornecimento. Designo 

nova audiência de conciliação/mediação para a data de 28.04.2020 às 

14h00min, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor 

Público. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida 

à audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Cite-se e intimem-se. Lucas 

do Rio Verde, 2 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001101-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAROLI ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001101-39.2020.8.11.0045 AUTOR(A): MAROLI ALVES DE SOUSA REU: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte Requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as advertências do 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de designar, por ora, 

audiência de conciliação haja vista que o requerido é pessoa jurídica de 

direito público, sem prejuízo de posterior realização em havendo poderes 

para transigir. Certificado o decurso do prazo de resposta, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 2 de março de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SANTIAGO PANASSOLO (AUTOR(A))

PANASSOLO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

EMERSON UDSON LEITE XAVIER OAB - MT27015/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000870-12.2020.8.11.0045 AUTOR(A): JANE SANTIAGO PANASSOLO, 

PANASSOLO & CIA LTDA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito proposta por Jane Santiago 

Panassolo e Varandas Restaurante e Churrascaria LTDA, representada 

por Everaldo Pedro Pereira Panassolo em desfavore de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora De Energia S.A., todos devidamente qualificados 

nos autos. Narram, em síntese, que atuam no ramo de restaurantes deste 

município, constituindo a empresa “VARANDAS RESTAURANTE E 

CHURRASCARIA LTDA”, em que se encontra instalada a unidade 

consumidora nº 6/477285-1. Narram, ainda, que por cerca de 10 anos, 

mantiveram o funcionamento do restaurante em dois períodos e que, a 

partir de 2017, deixaram de abrir o estabelecimento comercial durante o 

período noturno, o que perdura até os dias atuais. Aduzem que diante da 

redução do horário de funcionamento do estabelecimento, por 

consequência, foi reduzido o consumo de energia e o valor da fatura. 

Relatam que procederam a reformas de ampliação no local e, por volta do 

mês de julho de 2019, foi solicitada a troca do padrão por decorrência de 

frequentes quedas no disjuntor, que foi acompanhada pelos 

colaboradores da requerida. Por fim, relatam que no mês de agosto de 

2019 a requerida retirou a unidade consumidora e instalou um medidor 

digital em substituição sem qualquer aviso prévio e, em seguida, recebeu 

carta com 02 (duas) faturas para o pagamento da quantia de R$ 

143.153,46, quantia esta correspondente a 151.990 KW/h pela apuração 

de anormalidades no faturamento em 21 meses. Diante do exposto, 

requereram a concessão de tutela de urgência consistente na abstenção 

da requerida em suspender o fornecimento de energia elétrica, sendo 

confirmada ao final a tutela vindicada. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 

300,§ 2º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de 

ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha 

a ser procedente a decisão de mérito. No caso em tela, constato, em sede 

de cognição sumária, a verossimilhança dos fatos narrados, ante a 

cobrança de vultoso valor referente a supostos débitos pretéritos, sem 

que, aparentemente, tenha sido permitido à empresa a discussão de tal 

montante. Outrossim, é certo que a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica poderá acarretar danos irreparáveis ao exercício da atividade 

econômica praticada pelos requerentes. Ademais, não vislumbro na 

concessão da tutela provisória almejada o perigo da irreversibilidade, pois 

a medida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que 

surjam novos fatos aptos a autorizá-lo nos termos do art. 296 do CPC. 

Diante do exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar 

que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora nº 6/477285-1 e que proceda à imediata 

religação, caso já tenha suspendido o fornecimento, a partir da citação, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de 

R$ 5.000,00. Outrossim, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação designada para a data de 

28.04.2020 às 13h30min, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público. O não comparecimento injustificado da 

parte Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 
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partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

2 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004865-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENES DE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004865-67.2019.8.11.0045 AUTOR(A): ANTONIO XIMENES DE LIMA DOS 

SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÍORIA proposta por Antônio Ximenes de Lima dos Santos e 

Energisa, por meio da qual pretende a concessão de tutela de urgência 

para a baixa de protesto. Aduz o autor, em síntese, que, ao tentar obter 

crédito, foi surpreendido com um protesto promovido pela requerida, em 

25/05/2018, no valor de R$ 537,11 (quinhentos e trinta e sete reais e onze 

centavos), referente a dívida supostamente vencida em 15/10/2017. 

Prossegue afirmando que, posteriormente, constatou a existência de uma 

fatura de energia no mencionado valor, a qual, segundo informações da 

requerida, seria referente a consumo recuperado, entretanto, embora o 

endereço constante na fatura corresponda ao seu domicílio, afirma nunca 

ter sido cientificado a respeito de mencionada cobrança. O autor procedeu 

à emenda à inicial, apresentando a certidão de protesto e reiterando o 

pedido de tutela de urgência (Id 26305799). É o relatório. Decido. Admito a 

emenda à inicial (Id 26305799) e passo a analisar o pedido de tutela de 

urgência. Conforme narrado pelo autor em sua inicial, embora não 

reconheça o débito cobrado pela requerida, reconhece que o endereço 

constante na fatura corresponde ao seu domicílio, entretanto, afirma 

nunca ter sido cientificado a respeito de mencionada cobrança. Conquanto 

o autor tenha demonstrado sua condição de consumidor, o que permite a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do Código de Defesa 

do Consumidor, entendo que não se mostra suficientemente demonstrada 

a probabilidade de seu direito para a concessão da medida ora pleiteada. 

Embora o autor afirme não ter sido cientificado acerca da cobrança, 

reconhece que se trata de fatura referente ao imóvel em que reside, 

sendo certo que a alegação de ausência de notificação, por si só, não 

justifica a concessão da medida pleiteada sem a oitiva da parte contrária. 

Ademais, tampouco resta demonstrado o perigo da demora, vez que a 

inclusão do autor em órgão de restrição ao crédito ocorreu em 25 de maio 

de 2018. Destarte, ante a ausência de demonstração de seus requisitos, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se o Requerido 

para comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação 

designada para a data de 28.04.2020 às 14h30min, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Defiro a inversão do ônus 

da prova, ante a existência de relação de consumo, nos termos do artigo 

6º, VIII, do CDC. 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde, 2 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO KUMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003262-27.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de realização 

de buscas através sistema InfoJud, com a finalidade de obter informações 

a respeito do endereço da requerida, haja vista que já foi, em momento 

anterior, proferida decisão judicial neste sentido e o resultado da pesquisa 

encontra-se arquivado no ID n.º 12296726 e no ID n.º 12296728, sendo 

que a tentativa de citação pelo correio restou frustrada nos endereços 

localizados (ID n.º 19342789 e ID n.º 19657050). Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização de 

nova audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Como medida 

de prudência e evitar a configuração de nulidade processual, Determino 

que se realizem busca no sistema Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço da requerida. Com a juntada do extrato, que 

segue no anexo, proceda-se à citação da requerida, mediante a 

expedição de carta precatória, registrando-se o referencial de endereço 

indicado no extrato do sistema anexo, com a finalidade de intimá-la acerca 

da decisão acostada ao ID n.º 9659268, bem como para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001270-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JOSE DAMASIO (EXECUTADO)

JOSE NATALINO DAMASIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001270-31.2017.8.11.0045. Item I – Com lastro no teor do 

art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, Determino que se proceda à 

inclusão de registro desabonador do nome dos executados em cadastros 

de proteção ao crédito. Item II – Com fundamento no conteúdo normativo 

do art. 828 do Código de Processo Civil, Determino que seja expedida 

certidão comprobatória do ajuizamento na demanda executiva. Item III – 

Considerando-se que o executado Emerson José Damásio ainda não foi 

intimado a respeito da penhora parcial de bens, Indefiro, por ora, o pedido 

da exequente que visa o levantamento do dinheiro penhorado. Proceda-se 

à intimação do executado Emerson José Damásio, por meio da expedição 

de carta precatória, acerca da penhora parcial de dinheiro realizada. Item 

IV – Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência 

de bens, suficientes para garantir o pagamento da dívida, passíveis de 
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penhora, Determino a realização de consulta, junto ao sistema Renajud, 

com o objetivo de obter informações sobre a existência de veículos em 

nome dos executados e, caso positivo, proceda-se a inclusão de restrição 

judicial na margem do prontuário administrativo do veículo. Expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção das motocicletas descritas nos 

extratos em anexo. Concretizada a penhora e a avaliação dos bens, 

proceda-se à intimação do devedor sobre o teor dos atos processuais 

efetivados. Item V – Considerando-se que os bens localizados, através do 

Sistema Renajud, são insuficientes para garantir o pagamento integral da 

dívida, somado ao fato de que a requisição de informações, dirigida a 

entidades públicas, com o objetivo de amealhar elementos/dados 

privativos do devedor, para efeito de viabilizar a concretização da 

penhora de bens, justifica-se, tão somente, se exauridos todos os 

mecanismos extrajudiciais e administrativos, disponíveis ao exequente, 

para a obtenção de informações do executado [cf.: STJ, REsp n.º 

659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 23/11/2004; STJ, AgRg no 

REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José Delgado, j. 19/08/2004], e 

que existem evidências que demonstram a adoção, por parte da 

exequente, de diligências com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de informações 

que assegurem a existência de bens, livres e desembaraçados, passíveis 

de constrição judicial, Determino a realização de consulta, junto ao sistema 

eletrônico InfoJud, com o propósito de obter as duas últimas declarações 

de imposto de renda dos executados. Item VI – Com a juntada da resposta 

da consulta, que segue em anexo, intime-se a exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002369-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO 60790288168 (EXECUTADO)

EDER LUIZ BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002369-36.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço dos executados. Com a juntada 

dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à citação dos 

executados, mediante a expedição de mandado e carta precatória, 

registrando-se todos os referenciais de endereços indicados nos extratos 

dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 8839360. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003913-25.2018.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do executado. Com a juntada 

dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à citação do executado, 

mediante a expedição de mandado e carta precatória, registrando-se 

todos os referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas 

anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 15591383. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002028-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN GARCIA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002028-73.2018.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do requerido. Com a juntada dos 

extratos, que seguem no anexo, expeça-se novo mandado de busca e 

apreensão, registrando-se todos os referenciais de endereços indicados 

nos extratos dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID 

n.º 13467954. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002047-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASSIANE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI HARTMANN (REU)

Outros Interessados:

Fátima Dutra (TERCEIRO INTERESSADO)

Jair Jacir Drescher (TERCEIRO INTERESSADO)

Venessi Maria F. Jauer (TERCEIRO INTERESSADO)

Gilberto Bauer Sobrinho (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002047-50.2016.8.11.0045. Item I – Cumpra-se 

integralmente a decisão acostada ao ID n.º 16326394. Item II – Como 

medida de prudência e evitar a configuração de nulidade processual, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud 

e Siel, visando obter informações a respeito do atual endereço dos 

confinantes Gilberto Jauer Sobrinho e Fátima Dutra. Com a juntada dos 

extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação dos confinantes, 

mediante a expedição de mandado, registrando-se todos os referenciais 

de endereços indicados nos extratos dos sistemas anexos. Item III – 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004267-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPS MARCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004267-21.2016.8.11.0045. Com lastro no conteúdo 

normativo do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, Defiro 

o pedido de juntada de documentos formulado pela requerida (ID n.º 

18774261), visto que se consolida como elemento de informação que, 

potencialmente, pode influenciar no julgamento da questão. Intimem-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000645-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FLORIANO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000645-94.2017.8.11.0045. Compulsando o processo, 

verifica-se que não está comprovada a cessão do crédito objeto do 

processo, visto que os documentos juntados aos autos não especificam 

quais os créditos foram cedidos (evento nº 22713305 - pág. 6). Intime-se 

a requerente BV Financeira S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca do pedido de substituição processual. Intime-se a 

empresa Omini Banco S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

documentos idôneos que demonstrem a efetiva cessão do crédito. 

Providencie-se a regularização do cadastro de advogados no presente 

processo, com o objetivo de incluir a Sociedade de Advogados que 

também representa/patrocina os interesses da empresa Omini Banco S/A, 

conforme substabelecimento encartado no evento nº 22713305. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004013-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSNEI VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004013-48.2016.8.11.0045. Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 

10 (dez) dias, informações a respeito do cálculo da renda mensal inicial da 

aposentadoria por invalidez concedida ao autor. Com a resposta, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem. 

Após, voltem conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001375-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIMAR DALL'ALBA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE LOPES CHOCIAY (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001375-37.2019.8.11.0045. Proceda-se à citação da 

requerida, nos termos da decisão que recebeu a petição inicial, mediante a 

expedição de carta precatória, registrando-se os referenciais de 

endereço indicados na petição juntada no evento nº 24134695. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001854-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CIDA MAYA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001854-64.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido formulado 

pela autora no evento nº 23969347, visto que o auxílio-doença foi 

concedido por força da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência e 

não há prova de que o benefício tenha sido cessado administrativamente. 

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada no evento nº 

23032466. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003455-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA TOPANOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB - RO7559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003455-71.2019.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000897-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO ANTONIO TREMEA (REQUERENTE)

SAMUEL TREMEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000897-92.2020.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 01 de abril 

de 2020, às 9h. Intimem-se os requerentes. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005967-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIA AMARAL PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 314 de 378



TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO O AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR DANDO 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004561-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL GABOARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004561-39.2017.8.11.0045. RAFHAEL 

GABOARDI, regularmente qualificado, ajuizou Ação de Reparação de 

Danos pelo Rito Sumário contra o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e o 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, devidamente qualificados, 

expondo, em síntese, que ao trafegar pela Rua Belém, por volta das 

18h30m do dia 06/09/2016, sofreu um grave acidente provocado por uma 

obra realizada para reparo de canos de água. Referiu que havia um 

buraco na via sem qualquer forma de sinalização. Alegou ter sofrido 

traumatismo craniano, permanecendo de 04 (quatro) a 05 (cinco) dias 

internado no Hospital Regional da Cidade de Sorriso/MT. Discorreu sobre a 

responsabilidade civil objetiva dos réus. Defendeu a ocorrência de danos 

morais e materiais em razão do fato. Postulou o julgamento de procedência 

do pedido para o fim de condenar os requeridos no pagamento de 

indenização por danos materiais e morais. Os réus foram citados. O 

Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação, alegando, em 

síntese, a insuficiência de provas dos fatos alegados. Defendeu a 

inexistência de responsabilidade civil objetiva, sustentando que não foi 

comprovado o nexo de causalidade que justifique a responsabilidade no 

município. Impugnou os pedidos de danos morais e materiais. Requereu o 

julgamento de improcedência dos pedidos. O SAAE – Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto também contestou a ação, arguindo, preliminarmente, a 

sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que os fatos alegados na 

inicial não restaram comprovados e impugnou os documentos trazidos 

pelo autor. Disse que não é responsável pela pavimentação asfáltica. 

Argumentou, alternativamente, pela ocorrência de culpa concorrente. 

Manifestou que inexistem danos morais e materiais passíveis de 

indenização. Requereu fosse acolhida a preliminar ou a improcedência do 

pedido. Houve réplica, ocasião em que o autor rechaçou as preposições 

lançadas nas contestações e reafirmou os termos da inicial. Foi prolatado 

despacho saneador, que fixou os pontos controvertidos da lide e decidiu 

as questões processuais. Aprazada audiência de instrução, foi colhida a 

prova testemunhal postulada, ocasião em que foram inquiridas três 

testemunhas e procedida a coleta do depoimento pessoal do autor. 

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O 

Ministério Público, com vista dos autos, declinou da intervenção no 

processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a fundamentar. Em um primeiro prisma de enfoque, no que 

tange à preliminar de ilegitimidade passiva, considero que está fadada ao 

insucesso. Isso porque, consta na petição inicial alegação de que o 

buraco deixado aberto na via para reparos na rede de esgoto estava sem 

a devida sinalização, ato de responsabilidade da autarquia. Dito isso, resta 

clara a legitimidade da SAAE para responder pelos fatos ora discutidos, 

devendo permanecer no polo passivo da relação jurídica de direito 

processual. Não subsistem outras questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Com efeito, imperioso 

destacar, por oportuno, que o regramento da responsabilidade civil está 

previsto no artigo 927 do Código Civil, ao prever: “Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

E, o artigo 186 do CC completa: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Tratando-se 

os requeridos de entes públicos municipais, a responsabilidade aplicável 

ao caso em tela se resolve pela via objetiva, nos termos da norma contida 

no artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal. Na responsabilidade civil 

objetiva, devem estar comprovados o fato, o dano e o nexo causal. A 

culpa dos requeridos é presumida, competindo a eles demonstrar a 

ocorrência das causas exoneradoras. Portanto, nos termos da teoria da 

distribuição do ônus da prova, representada em nosso ordenamento pelo 

disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil, temos que ao autor 

cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I), 

enquanto que ao réu cabe o ônus de provar os fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II). Isto significa dizer, 

que o autor para ter direito às indenizações precisará demonstrar o nexo 

causal entre a conduta dos prepostos dos réus e o suposto dano 

resultante. Enquanto que para os réus se eximirem da responsabilidade de 

indenizar precisariam comprovar a culpa exclusiva da parte autora (fato 

extintivo do direito do autor). Pois bem. Inicialmente, consigno que, embora 

o boletim de ocorrência tenha sido produzido unilateralmente e, mais, em 

data posterior à confecção da procuração constante nos autos, não se 

pode negar que o documento está amparado pelo restante do conjunto 

probatório. Vejamos: Examinando o acervo de provas carreadas aos 

autos, é possível afirmar que as fotografias acostadas aos autos (Evento 

n.° 1064169) comprovam a existência do buraco na via em que ocorreu o 

acidente em questão. Nesse ponto, cabe deixar claro que, muito embora 

as rés tenham defendido unanimemente a inexistência de prova de que o 

local fotografado se trata da Rua Belém, resta inequívoco que cabia às 

demandadas o ônus de produzir prova do que fora alegado, do qual não 

se desincumbiram. Do mesmo modo, referente à inexistência de 

sinalização no local, não se pode presumir que o autor tenha extraído os 

sinais indicativos de cuidados com o trânsito. Isso porque, tal alegação 

carece de mínimo amparo probatório e, portanto, sequer pode ser 

considerada para fins de desabonar o conjunto de provas produzido pelo 

autor. Dito isso, tenho que restou comprovada a existência da fissura 

deixada aberta na via pública depois de efetuados reparos nos canos de 

distribuição de água, sem a devida sinalização, fato que motivou o 

acidente em questão. Além disso, as testemunhas arroladas pela SAAE, 

Cleonice Barbosa e Marcos Rogério Rubio, deram amparo à tese do autor 

ao afirmarem que em razão do acidente o demandante precisou de 

atendimento médico, tendo sido encaminhado para o Hospital Regional de 

Sorriso para realização de procedimento cirúrgico, com o tratamento 

medicamentoso totalmente custeado pela autarquia. Demonstrado, 

portanto, responsabilidade dos réus pelo sinistro, uma vez que 

comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva dos entes públicos e 

os danos sofridos pelo autor. Apenas para fins de esclarecimento, acerca 

da tese de que o autor se encontrava em estado de embriaguez no 

momento do acidente, levantada tão somente pela testemunha Cleonice 

Barbosa, consigno que as afirmações da testemunha pendem de suporte 

probatório e sequer foram levantadas pela defesa em sede de 

contestação. Ademais, os fatos não foram completamente esclarecidos 

pela testemunha, que não soube dizer com clareza como obteve a 

informação trazida exclusivamente durante a audiência e totalmente 

desassociada das alegações da defesa. Por esse motivo vai 

desconsiderada a afirmação da testemunha Cleonice Barbosa. Não 

obstante, deve ser reconhecida a culpa concorrente do demandante. Isso 

porque, em seu depoimento pessoal o autor afirmou que no momento do 

acidente estava com o "capacete desengatado", sob o argumento de que 

a presilha de segurança estava estragada. Também, carregava consigo 

uma sacola de roupas, o que, nas suas próprias palavras, dificultou a 

manobra de desvio do buraco. E, por fim, admitiu que trafegava acima da 

velocidade permitida para o local. Nestas circunstâncias, a conduta do 

condutor da motocicleta infringiu o disposto nos artigos 28, 43, caput, e 54 

do Código de Trânsito Brasileiro, que assim determinam: "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. 43. 

Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as 

condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições 

meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites 

máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de: (...)” “Art. 54. 
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Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão 

circular nas vias: I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou 

óculos protetores; II - segurando o guidom com as duas mãos; III - usando 

vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.” 

Perfeitamente configurada, portanto, a culpa concorrente do autor e das 

rés pela consumação do fato lesivo, todavia, em proporções distintas 

entre si, porquanto o dever da administração publica de sinalizar o enorme 

buraco deixado na via, resultado de obras na rede de distribuição de 

água, materializou-se como a causa primária do acidente, cujo resultado 

tão somente recrudesceu-se em função do comportamento adotado pelo 

autor. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que se conclui 

que o acidente automobilístico decorreu por fato, cujo resultado, é 

atribuído de modo coadjuvante a ambas as partes envolvidas, em grau de 

importância e de intensidade diversos, agregado a circunstância de que 

restou perfeitamente demonstrada a ação das rés à relação de 

causalidade, existindo correspondência entre a conduta negligente, e até 

mesmo imprudente, por elas protagonizada e os prejuízos em que o autor 

incorreu, dando ensejo à configuração da responsabilidade civil, na 

proporção exata do grau de culpabilidade em que incorreu [art. 945 do 

Novo Código Civil]. Impõe-se, assim, a condenação da empresa requerida, 

conforme rezam os artigos 186, 927 e 945, todos do Código Civil, na forma 

que doravante passo a analisar. Acerca do dano material descabe 

qualquer condenação. Ora, o próprio autor declarou já ter sido indenizado 

por todo o dano material que sofreu, afirmando que a própria autarquia 

demandada encaminhou a motocicleta para o conserto e arcou com todos 

os reparos, além de ter fornecido ao demandante todos os medicamentos 

prescritos durante o atendimento médico. À vista disso, inexiste dano 

material passível de indenização. Por outro lado, quanto ao pedido de 

indenização por dano moral, importa, antes mesmo de passar-se a 

perquirir a respeito do equacionamento dos danos sofridos, em tese, pelo 

autor, delimitar e estabelecer a definição de dano moral e a sua 

caracterização no caso concreto. O dano moral consolida-se como sendo 

todas aquelas lesões que têm a especial virtude de catalisar abalos a um 

bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, 

incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 ‘usque’ art. 21, todos do Código Civil]. 

Há, na verdade, através da protagonização de uma conduta beligerante, 

uma violação a direito personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a 

saúde, a incolumidade psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame 

e humilhação, que interfira no comportamento psíquico do ser humano. 

Como apanágio natural da necessidade de restituir às partes ao seu 

estado fático inicial, bem como restabelecer-se o liame anteriormente 

existente entre elas, dilacerado em razão do advento da ocorrência de um 

ato lesivo, exsurge que o dano biológico — assim enfocado em sua 

acepção estrita, no sentido de representar àquelas lesões corporais 

infligidas ao indivíduo, enquanto dor-sentimento e sofrimento, tão-somente 

— e/ou o dano à saúde — em sentido amplo, sob a perspectiva de 

representar aquela categoria de dano que resulta em aleijões, 

deformidades permanentes ou incapacitantes —, de uma forma ou de 

outra, por se corporificarem com um déficit que atinge o bem-estar integral 

do indivíduo, na medida em que se traduzem ou como consectário natural 

de intenso sofrimento físico e psíquico ou como também sequelas físicas 

dolorosas, decorrentes da lesão causada, representam a prática de ato 

lesivo aos atributos da personalidade do indivíduo e, como corolário lógico, 

atestam a existência de dano moral por violação de direito. A título de 

orientação, lanço mão do conteúdo dos ensinamentos sufragados pelo 

ínclito jurista Yussef Said Cahali[1], vazados nos seguintes termos: “No 

plano da responsabilidade civil, vem-se acentuando especial relevo aos 

aspectos dolorosos, à dor e ao sofrimento subjetivamente padecido pelo 

ofendido em razão das lesões deformadoras de sua integridade física, 

com abstração ou minimização dos aspectos exteriores relacionados com 

a aparência humilhante ou constrangedora da deformidade estética. “Com 

efeito, nossos tribunais, mais recentemente, tendem a identificar o dano 

moral especialmente nos efeitos dolorosos da lesão causada pelo ato 

ilícito, no sofrimento pessoal, na dor-sentimento, nos seus reflexos de 

ordem psíquica e no próprio esquema de vida, com alterações 

substanciais, seja no âmbito do exercício de atividades profissionais como 

nas simples relações do cotidiano relacionamento social. “Nos dias atuais, 

ao influxo das concepções filosófico-sociais mais modernas, às quais o 

direito não poderia permanecer insensível, busca-se a valoração do ser 

humano na plenitude de sua existência físico-espiritual, do ser humano 

dotado de sentimentos e de auto-estima, do ser humano como ente 

inacabado que anseia a sua progressiva integração nas relações de vida 

em sociedade”. Mas, se o dano moral diz respeito àquelas agressões à 

dignidade da pessoa humana, não se apresenta como causa suficiente 

para a sua perfeita configuração qualquer contrariedade, sob pena de 

admitir-se a sua depravação conceitual; disso decorre que meros 

aborrecimentos banais, dissabores ou hipersensibilidade acurada, ao lado 

de integrarem o nosso cotidiano, não são situações que têm o condão de, 

por si só, romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Vale dizer, o dano 

moral possui como causa de reparação a ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade do indivíduo e pressupõe a 

ocorrência de um sofrimento psíquico a ser suportado. Pois bem, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, como 

consectário do acidente automobilístico, cujo resultado, é atribuído de 

modo concorrente às partes, em grau de importância e de intensidade 

diversos entre si, o autor, em decorrência dos danos físicos que suportou, 

permaneceu em estado comatoso, tendo sido submetido à procedimento 

cirúrgico em razão do traumatismo craniano que sofreu. Ademais, 

incumbe-me trazer à baila, outrossim, o fato de que, nessas hipóteses 

pontuais, a existência do dano moral decorre ‘in re ipsa’, de tal sorte que a 

responsabilidade do agente exsurge do simples fato da violação do direito, 

sendo irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem 

presumido em face da conjuntura fática entabulada. Vale dizer, o dano 

consuma-se com a integralização das lesões físicas nas vítimas e as suas 

sequelas materiais subsequentes, nada mais sendo necessário provar, 

eis por que o dano moral daí decorre, carecendo de demonstração no 

plano fático-probatório. O dano moral, na verdade, consolida-se como o 

reflexo não-patrimonial da lesão ao direito e não a lesão em si, 

considerada de forma genérica, de forma que passa a integrar o plano da 

existência tão-somente frente à ofensa, fato esse que torna suficiente 

para justificar, só por si, a indenização. Destarte, uma vez definidos o 

dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, portanto, a 

aquilatar a quantificação do dano moral suportado pelo requerente, de 

forma singularizada. Com efeito, a estimativa do ‘quantum’ indenizatório 

deve representar uma forma de satisfação para o ofendido que possa 

amenizar-lhe o sofrimento, devendo, o hermeneuta, atrelar-se à extensão 

da culpa do agente, as condições em que a ofensa se operou, a 

capacidade econômica das partes e a sua reputação, bem como a 

dimensão do prejuízo causado, para balizar a quantificação do dano [art. 

944 e art. 945, ambos do Código Civil]; não se pode olvidar, outrossim, o 

caráter inibidor de ulteriores faltas que porventura possam se suceder, 

que tal instituto jurídico ostenta, a fim de não estimular e evitar que o 

ofensor reitere atos de tal jaez. Na verdade, a liquidação do dano moral 

deverá atender a objetivo que vem desdobrado em razão de sua própria 

natureza: deve compensar a vítima pelos prejuízos sofridos e penalizar, 

de forma razoável, o autor do dano, sem que configure enriquecimento 

sem causa a uma das partes[2]. No caso vergastado, os elementos de 

convicção aportados aos autos conduzem à conclusão de que as lesões 

corporais que foram causadas ao autor foram catalogadas na categoria 

grave, já que resultaram no estado de coma e demandaram procedimento 

cirúrgico em razão do traumatismo craniano. De outra banda, no que tange 

ao exame do potencial sócio-econômico das partes, observo que, 

segundo consta da peça inicial, o autor desempenha a atividade de 

vendedor, percebendo remuneração em torno de R$ 2.000,00 (Evento n.° 

10671616). Os demandados, por outro lado, são entes públicos. Há de se 

considerar, ainda, para quantificação do dano, os esforços das rés em 

amenizar o sofrimento do autor, o qual foi atendido prontamente, 

encaminhado para realização de cirurgia, teve o seu tratamento médico 

acompanhado pelos prepostos das demandadas e foi indenizado pelos 

danos materiais que sofreu. Assim, diante dessa conjuntura fática, à luz 

de tais diretrizes basilares, considerando o grau de culpabilidade de cada 

uma das partes, creio que se apresenta como medida de prudência 

razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na 

quantia equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais)[3], como forma de 

minimizar o sofrimento e a dor suportada pelo autor, sem que se configure 

enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por 

RAFHAEL GABOARDI contra o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e o 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, para o fim de: a) Condenar 

os requeridos, de maneira solidária, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao 

ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], ambos contados a partir da data do evento danoso [Súmulas n.º 43 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 316 de 378



e 54, ambas do STJ]; b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não 

equivalente, deverão arcar, os requeridos, com 70% das custas 

processuais e o requerente com os demais 30% remanescentes. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno os requeridos, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor 

da condenação, e, também, a requerente no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. [1] em Dano 

Moral, 3.ª ed., revista, ampliada e atualizada conforme o Código Civil de 

2002, 2.005, p. 235. [2] Confira nesse sentido: Yussef Said Cahali, ‘Op. 

Cit.’, p. 447/452; Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 

5.ª edição, revista, aumentada e atualizada de acordo com o novo Código 

Civil, 2004, p. 106/110; Arnaldo Rizzardo, Responsabilidade Civil: Lei n.º 

10.406, de 10.01.2002, 2005, p. 261/262; Ivan César Moretti, A 

Indenização por Danos Morais no STJ, em Dano Moral e sua Quantificação 

(coordenador Sérgio Augustin), 2005, p. 151/161; Sérgio Augustin e 

Raquel Trentin, Quantificação do dano moral, em Dano Moral e sua 

Quantificação (coordenador Sérgio Augustin), 2005, p. 225/259; STJ, 

REsp n.º 246.258/SP, 4.ª Turma, Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, julgado em 07/08/2.000. [3] APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - FESTA AGROPECUARIA PROMOVIDA PELO 

ALCAIDE - EXECUÇÃO EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

ACIDENTE COM FOGOS PIROTECNICOS - FALHA TÉCNICA - ESTILHAÇO 

QUE LESIONA PROFISSIONAL - CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA - 

VITIMA CONCORREU PARA EVENTO DANOSO - REPARAÇÃO DANOS 

MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS - JUROS DESDE EVENTO DANOSO E 

CORREÇÃO MONETÁRIA SÚMULA 363/STJ - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL- RECURSO PROVIDO. 1. A contratação da empresa 

organizadora não afasta a responsabilidade pelos infortúnios decorrentes 

da queima dos fogos de artifício, não prevalecendo sobre o comando 

constitucional que atribui ao Estado a responsabilidade pelos danos 

causados por seus prepostos. 2. O dano relatado (queimadura) deriva da 

conduta do Município de montar fogos em cima de um palco, sem observar 

as condições necessárias de segurança, propiciando, inclusive que 

outras pessoas que participavam da festa, fossem atingidas, devendo 

responder objetivamente por esse ato, consoante disposto no artigo 37, § 

6º da Constituição Federal. 3. Os elementos de prova não deixam dúvidas 

de que o dano também poderia ter sido evitado pela própria Apelante, pois 

trata-se de pessoa instruída e bem informada (acadêmica de jornalismo). 

4. Além disso, assumiu o risco de ser atingida quando subiu no palco para 

fotografar. A culpa concorrente , em tema de responsabilidade civil do 

Estado, ocorre quando há uma concorrência da ação do agente público e 

da culpa do particular, ambos contribuindo para a ocorrência do evento. 5 

A vítima concorreu culposamente com sua conduta desatenta para a 

ocorrência do fatídico evento e de outro lado o ente municipal agiu 

negligentemente quando permitiu o acesso da profissional a local indevido 

e perigoso, não se cercando da segurança necessária aos seus 

munícipes. 6. Em relação aos juros de mora, é firme a jurisprudência deste 

Superior Tribunal no sentido de que " incidem desde a data do evento 

danoso quando a responsabilidade é extracontratual, aplicando-se ao 

caso a Súmula 54" (AgRg no REsp 1.336.833/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 1º/8/13). Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp 

289.198/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 

21/8/13; Resp 1.213.288/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, 

DJe 1º/7/13. 7. A correção monetária deve incidir desde a data do 

arbitramento, conforme enunciado sumular 362 do STJ. 8. Recurso 

provido. (N.U 0000277-31.2012.8.11.0093, , MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FENELON TEOBALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000791-38.2017.8.11.0045. JOSE 

HELDEN RODRIGUES SILVA, devidamente qualificado, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, ter sofrido acidente, 

enquanto se deslocava para o trabalho, que lhe causou lesão na coluna. 

Alegou que as sequelas do acidente lhe impossibilitam de exercer 

atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, 

oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar 

atividades laborais. Disse que recebia auxílio doença, cujo pagamento foi 

interrompido em 21/06/2016. Postulou, em sede de antecipação de tutela 

seja retomado pagamento do auxílio doença e, posteriormente, pela 

procedência dos requerimentos para o fim de converter o auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez. Foi indeferida a antecipação de tutela. 

Promovida a citação da ré, a autarquia apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade de 

segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido 

despacho saneador e determinada a realização de perícia médica. Veio 

aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. A parte 

autora formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

antecipação de tutela. Foi deferida a tutela de urgência. Encerrada a 

instrução, apenas a parte autora apresentou memoriais. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreado ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

autor já auferia o auxílio-doença, deferido até 21/06/2016 (Evento n.° 

8073763 - pg. 01). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que o 

autor é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 
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a circunstância de que a doença da qual a requerente se encontra 

acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado nos eventos n.º 13076409 e 13076484, o qual foi 

coroado com as seguintes conclusões: “5) Quais as lesões e/ou 

conseqüências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor? R 

Discopatia degenerativa hérnia de disco e artrose lombar e dorsalgia 

irradiada a membros inferiores. Tendinopatia e entesopatia de joelhos.. (...) 

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)? R Sim, desde agosto 

de 2015. (...) 13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o 

trabalho para as atividades que anteriormente exercia? R Sim. 14) Se 

incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para 

toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. 

R É total. 15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(ª) 

Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou 

temporária? R É permanente.” Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova trazida aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para realizar qualquer 

atividade laboral. Consequentemente, faz jus o autor à concessão do 

auxílio-doença, desde a data da cessação administrativa do benefício, em 

21/06/2016 (evento n.° 8073763), pois já estava incapacitado para o 

trabalho (conf. resposta ao quesito 11 do laudo pericial), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico, em 07/05/2018 (eventos n.° 13076409 

e 13076484), a partir de quando a requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por FENELON TEOBALDO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para o fim 

de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como corolário natural, Determinar que o 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento do 

benefício de auxílio-doença, para o requerente Fenelon Teobaldo, a partir 

da data da cessação administrativa do benefício (21/06/2016), até a data 

da juntada aos autos do laudo médico (07/05/2018), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação — as prestações vencidas 

—, excluídas eventuais parcelas vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002536-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODETE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002536-53.2017.8.11.0045. CLEODETE 

DE PAULA SARETTO, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que se encontra 

cadastrada junto à autarquia requerida na condição de contribuinte há 03 

anos, 06 meses e 01 dia. Alegou ter sofrido grave acidente de trabalho, o 

qual lhe causou lesões que lhe impossibilitam de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu à avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Manifestou que teve deferido o auxílio doença até 10/05/2017. 

Postulou, em sede de antecipação de tutela seja retomado pagamento do 

auxílio doença e, posteriormente, pela procedência dos requerimentos 

para o fim de converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

Foi adiada a análise da tutela de urgência e nomeado perito Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, a parte 

autora deveria comprovar a qualidade de segurada e a incapacidade 

definitiva e absoluta para exercer atividades laborais. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. A parte 

autora ratificou o pedido de concessão da tutela antecipada. Foi deferida a 

tutela de urgência. Veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram 

intimadas as partes. Encerrada a instrução, apenas a autora veiculou 

alegações finais. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática 

estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da 

aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que 

implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 
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8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreado ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que a autora apresentou pedido de concessão 

do auxílio-doença, formulado em 04/07/2017, indeferido unicamente 

porque houve parecer contrário da perícia médica (evento nº 8808516 – 

pág. 30). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização 

do período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo 

do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que a 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que a autora é portadora de 

moléstia que a torna incapaz de desenvolver atividade laboral, de forma 

parcial e temporária. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me 

do conteúdo dos dados registrados no respeitável laudo técnico, 

encartado no evento nº 13565809, o qual foi coroado com as seguintes 

conclusões: “01 - A requerente apresenta transtorno não especificado de 

disco intervertebral? Apresenta lumbago com ciática? Apresenta 

artrodese? Apresenta dor lombar baixa? Qual o número do CID? Sim Sim 

Sim CID 10: M 51.9 – Transtorno não especificado de disco invertebral M 

54.4 – Lumbago com ciática Z 98.1 - Artrodese 02 – Em sendo positivo o 

quesito número 01, há quanto tempo o requerente está acometido por 

estas patologias /enfermidades? Desde 2016 03 – Existe cura? É 

irreversível o quadro clínico do requerente? Sim Sim 04 – Se existe cura e 

for reversível o quadro clínico do requerente, qual seria o tratamento 

indicado? Por quanto tempo? Após o tratamento, o requerente ficaria com 

sequelas? Quais? Tratamento médico mais medicamentoso mais 

fisioterápico mais acupuntura Por tempo indeterminado Sim Persistir com 

dor lombar. 05 – O requerente está apto para exercer alguma atividade 

laborativa? Por quanto tempo o requerente está inapto/apto para exercer 

qualquer espécie de atividade laborativa? Não (...) 08 – Caso haja 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa do requerente 

é total ou parcial? Total 09 – A incapacidade laborativa do requerente é 

permanente ou temporária? Temporária 10 – Se a resposta ao Quesito n. 9 

for considerada temporária, qual o prazo estimado para recuperação 

laborativa? Por tempo indeterminado.” Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se acha incapacitada 

de forma parcial e temporária para a atividade laboral que vinha 

exercendo, o que enseja a concessão do benefício de auxílio-doença 

pleiteado. Não há falar, neste momento, em aposentadoria por invalidez, 

pois a incapacidade é temporária. Vale lembrar, por oportuno, que em se 

tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o 

seu termo final, pois não se poder prever até quando estará a segurada 

incapacitada. Logo, comprovado através do laudo pericial padecer a 

autora de doença que a torna incapacitada para o exercício habitual de 

suas funções, considero que a requerente faz jus à concessão do 

benefício de auxílio-doença, desde a data do requerimento na via 

administrativa, em 12/06/2017 (evento nº 8808516 – pág. 30), pois a 

autora já estava incapacitada para o trabalho, conforme se extrai das 

respostas aos quesitos formulados. Em se tratando de benefício de 

natureza temporária, como já dito, não há como determinar o seu termo 

final, devendo ser mantido até a reabilitação da autora para outra atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada não-recuperável, até 

a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez [cnf.: TRF 4ª 

Região: Reexame Necessário nº 5002168-74.2011.404.7009/PR. Relatora: 

Loraci Flores de Lima, Sexta Turma, julgado em 31/08/2011]. Cumpre 

lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento consolidado no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por CLEODETE DE PAULA SARETTO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na 

sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, 

como corolário natural, Determinar que o Instituto Nacional do Seguro 

Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Cleodete de Paula Saretto, contado a partir da data do 

requerimento administrativo (12/06/2017), devendo incidir, sobre os 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, juros de 

mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além de 

correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003102-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. D. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003102-31.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: SOLANGE LOPO DA SILVA DE LIMA REQUERIDO: ALUIZIO 

DE SOUZA DE LIMA Cuida-se de Ação de regularização de Guarda 

proposta por Solange Lopo da Silva de Lima e Aluizio de Souza Lima, em 

que buscam a homologação de acordo acerca da regularização da 

guarda, alimentos e visita dos menores Bianca Paola Lopo da Silva de Lima 

e Luiz Felipe Lopo da Silva de Lima. As partes entabularam acordo 

extrajudicial. Aberta vista dos autos ao Ministério Público, foi lançado 

parecer favorável para homologação do acordo entabulado entre as 

partes. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Sem custas, dado o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita, que ora defiro. Preclusa a 

decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002155-45.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGUS AGROINDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL TOALDO GENTILINI AVILA DAVID OAB - RS83364 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002155-45.2017.8.11.0045. Trata-se 

de cumprimento de sentença formulado por Casser & Firpo Advogados 

contra Popcorn Indústria e Comércio de Cereais Ltda, que visa à 

satisfação da obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais 

fixados na sentença. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, deduz-se que a executada realizou o pagamento integral da 

obrigação jurídica, conforme noticiado pela própria exequente, ocasião em 

que postulou a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. 

Portanto, diante desta moldura, dado o pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, Julgo Extinto o processo, com julgamento do 

mérito, devido a consumação do pagamento, com supedâneo no teor do 

art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo 

Civil. Preclusa esta decisão, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004343-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004343-74.2018.8.11.0045. Cuida-se 

de Ação de Cobrança, ajuizada por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

em desfavor de LUIS CARLOS DA SILVA, objetivando o pagamento de 

uma dívida no valor de R$ 96.289,45. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes 

firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida 

(Evento n.° 23738494). Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai 

do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta 

decisão, e, como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Custas integralizadas quando do ajuizamento da 

petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001531-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001531-59.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A contra Valcanaia & 

Paludo Ltda EPP, ambas já qualificadas no processo. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, mormente 

o conteúdo do termo de acordo juntado no evento nº 20877809 - págs. 

1/4, deduz-se que as partes litigantes realizaram transação civil, com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. 

Importante registrar, por fim, que o acordo envolveu o débito 

remanescente, sendo que os bens objeto do contrato foram apreendidos e 

depositados em mãos da instituição financeira requerente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência direta, Declaro 

consolidada em mãos da instituição financeira requerente a posse e a 

propriedade dos bens descritos na inicial e Julgo Extinto o presente feito, 

com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ 

do Código de Processo Civil. Custas integralizadas quando do ajuizamento 

da ação. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004071-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIAS SANTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI GRUBERT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004071-80.2018.8.11.0045. Quanto a temática relativa à 

concessão da assistência judiciária gratuita, não se pode olvidar que a 

omissão, com relação ao exame do pedido de concessão da assistência 

judiciária gratuita, secundada com a prolação de decisão judicial que 

recebe a petição inicial, configura deferimento implícito do benefício. É, 

exatamente o caso em exame, haja vista que, requerida a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, e proferida a decisão liminar de 

recebimento da petição inicial, não subsistiu exame sobre o pedido. 

Portanto, somente para fins didáticos e evitar futuros questionamentos 

desnecessários e que não contribuirão para o regular e célere andamento 

do processo, REGISTRO que foi concedido, de maneira implícita, ao 

embargante, o benefício da assistência judiciária gratuita, com fundamento 

no conteúdo do art. 98, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à intimação do embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre o conteúdo da petição juntada pelo embargado 

no evento nº 25248670. Proceda-se também a intimação das partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89977 Nr: 3866-44.2013.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERES REGINA FERREIRA, BM, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE CAMARGO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 3866-44.2013.811.0045 – CÓD. 89977.

Compulsando os autos, verifica-se tratar de um incidente processual de 

Exceção de Suspeição, em que se visa apurar a 

parcialidade/imparcialidade do administrador judicial. Logo, o valor da 

causa é inestimável. Portanto, o valor das custas processuais deve ser 

calculado de acordo com o item 01 da tabela B da Lei Estadual n.º 

7.603/2001.

 Ante o exposto, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para cálculo 

das custas processuais de acordo com o item 01 da tabela B da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001. Logo em seguida, INTIME-SE a parte devedora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o pagamento da dívida, sob 

pena de encaminhamento da dívida a protesto (valor abaixo de R$ 

1.000,00) ou à Procuradoria Estadual para execução fiscal (valor acima de 

R$ 1.000,00), na forma do que dispõe o Provimento n.º 88/2014-CGJ do 

TJMT.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113321 Nr: 5671-61.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PRADO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5671-61.20158.11.0045.

Proceda-se a citação do requerido, nos termos da decisão judicial que 

recebeu a petição inicial, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, registrando-se todos os referenciais de endereço indicados 

no extrato dos sistemas que se encontram juntados no processo que 

tramita em apenso.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 173767 Nr: 6052-30.2019.811.0045

 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: ROBSON SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA LORRAYNE SILVERIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/RO 7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência, formulado 

por Robson Silva Nascimento contra Sara Lorrayne Silverio do 

Nascimento.Designo o dia 28 de abril de 2020, às 16h30min, para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento [art. 5.º da 

Lei n.º 5.478/1968].Intime-se o requerente. A ausência injustificada do 

autor a audiência importará em extinção e arquivamento do processo [art. 

7.º da Lei n.º 5.478/1968].Proceda-se à citação e à intimação da ré. O 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência. A ausência 

injustificada do réu à audiência e a falta de apresentação de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

formulada na petição inicial [art. 7.º da Lei n.º 5.478/1968].Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.O processo 

deverá tramitar em segredo de justiça [art. 189, inciso II do Código de 

Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 

2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83752 Nr: 3253-58.2012.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCF, FHF-, NMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, JORGE YASSUDA - OAB:8.875-B

 Processo n.º 3253-58.2012.8.11.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 2736-19.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT 16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

GABRIEL AFFONSO DE BARROS MARINHO - OAB:16.715-MS, 

Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, MARCELO BRUN 

BUCKER - OAB:6167-B, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS

 INTIMO a parta AUTORA para se manifestar acerca da certidão de fl. 688 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27366 Nr: 1359-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1359-86.2008.8.11.0045.

Considerando-se que a requerida, devidamente intimada, deixou de 

apresentar impugnação à execução, com fundamento no conteúdo do art. 

535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento 

de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29342 Nr: 3293-79.2008.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MÓVEIS GIORDANI LTDA-ME, 

ADELIR GIORDANI, DELCI VERONICA GIORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O

 Processo n.º 3293-79.2008.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram a 
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compensação do crédito tributário, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte dias). 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 2662-62.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ KUZNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2662-62.2013.8.11.0045.

INDEFIRO o pedido que visa a aplicação de medidas coercitivas ao 

executado, consistente na emissão de ordem judicial de suspensão da 

CNH e de bloqueio de cartões de crédito. É que, de acordo com a norma 

de regência, a ação de execução se desenvolve de maneira menos 

gravosa para o devedor [art. 805 do Código de Processo Civil]. Por 

conseguinte, considero que as medidas coercitivas postuladas pela 

exequente, sem esgotar os demais meios para a satisfação da dívida 

(visto que, na hipótese concreta, foi apenas determinada, em uma única 

oportunidade, a penhora de ativos financeiros através do sistema 

BacenJud, e consulta de bens através do sistema RenaJud), ultrapassam 

às esferas da proporcionalidade e da razoabilidade [art. 8º do Código de 

Processo Civil/2015], e ferem o direito de ir e vir do executado [art. 5º, 

inciso XV da Constituição Federal]. Nesse sentido: TJRS, Agravo de 

Instrumento n.º 70075716423, 14.ª Câmara Cível, Relator: Miriam A. 

Fernandes, julgado em 30/10/2017; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70074313206, 7.ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, julgado em 24/10/2017.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92151 Nr: 6019-50.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZINA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6019-50.2013.811.0045.

Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92879 Nr: 160-19.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 160-19.2014.8.11.0045.

Intime-se o exequente/credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente a memória de cálculo atualizada da dívida. Após, venham 

conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95307 Nr: 2139-16.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOAN CÁSSIO MOREIRA DE OLIVEIRA, 

MARCELO CAIO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2139-16.2014.811.0045.

Considerando-se a realização de depósito espontâneo, efetivado por 

parte dos executados, que abrangeu apenas o valor da dívida na época 

do ajuizamento da ação executiva, DETERMINO a conversão da quantia em 

dinheiro, objeto da penhora, em quitação parcial da dívida. INDEFIRO, 

portanto, o pedido de extinção do processo devido ao pagamento. 

Expeça-se alvará de liberação.

Intimem-se os executados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

concretizem o complemento do depósito/pagamento.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108834 Nr: 3278-66.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAGNO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BLACK JUNIOR ME, PAULO 

SÉRGIO BLACK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106/O

 Processo n.º 3278-66.2015.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113730 Nr: 5955-69.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSS, GIELMA DOS PRAZERES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IVAN VITOR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Processo n.º 5955-69.2015.811.0045.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Barra do Bugres/MT, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição juntada nas 

fls. 78/82 dos autos, com o objetivo de proceder-se a prisão civil do 

devedor, que deverá ser instruída com cópia da petição inicial e da 

decisão judicial que decretou a prisão civil do executado.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114983 Nr: 6653-75.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PRADO DE MELO, IVANILCE MARTINS 

BEZERRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON VANNI CATUNDA - 

OAB:7372/MT

 Processo n.º 6653-75.20158.11.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço do requerido.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do requerido, mediante 

a expedição de carta com aviso de recebimento, registrando-se todos os 

referenciais de endereço indicado no extrato dos sistemas 

InfoSeg/InfoJud, RenaJud e Siel, que seguem em anexo, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122419 Nr: 1812-03.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA MINEIRO LTDA ME, TERESINHA DE 

FREITAS BORGES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1812-03.2016.811.0045.

Considerando-se que a ultimação da citação pessoal dos devedores, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização (fls. 23/26, 30/35, 41/42, 65/66, 77/80 e 88/89), se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se proceda à citação dos devedores, mediante a 

expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 128040 Nr: 4539-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA LORRAYNE SILVERIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:75577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ALMEIDA PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:7495-RO

 Processo n.º 4539-32.2016.8.11.0045.

Como medida de prudência, proceda-se novamente à intimação da 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se o executado realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108331 Nr: 3008-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINA DA LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10.319/MT, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3008-42.2015.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 921, inciso I c/c o art. 313, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPESÃO do andamento do 

processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13166 Nr: 1962-04.2004.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA ZEK, RUDINEI ZEK, VIVIANE MARIA 

ZEK, VANDERLEI ZEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:MT 9.973, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1962-04.2004.811.0045.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

se realizou a liquidação integral da dívida tributária.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 231 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24031 Nr: 1873-73.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ROMANO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 176/2007.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem novas 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, mediante 

a expedição de mandado, registrando-se todos os referenciais de 

endereço indicados nos extratos dos sistemas que seguem em anexo, 

para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das 

custas e despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, 

no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito 

ou de caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor 

[art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].
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Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38732 Nr: 3769-49.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, SHIRLEY 

GONÇALVES, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, MAGNA NEVES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 Processo n.º 3769-49.2010.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram a 

compensação do crédito tributário, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 2744-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALYDE JOSÉ RODRIGUES, MARIA HELENA 

EVEGARTH RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2744-64.2011.811.0045.

Com lastro no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, intimem-se 

o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o 

conteúdo do cálculo de liquidação da dívida, juntado nas fls. 265/266 dos 

autos pelo exequente.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83109 Nr: 2577-13.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO MUNARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Processo n.º 2577-13.2012.811.0045.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao embargante, para 

que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais. 

Depois, venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80380 Nr: 4450-82.2011.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, JUSSARA MARIA 

GRAPIGLIA, AUREO DELIBERALLI, DIVINO DE LIBERALLI, NEUZA 

VITALIANO DELIBERALLI, MARIA APARECIDA SECUNDES DELIBERALI, 

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO, JOÃO ÉDEN ZAMARIAN 

FÁVARO, JONI EDEN BAQUETA FAVARO, ANA RITA BAQUETA 

FÁVARO, CLAUDINEIA VENDRAMINI FAVARO, VIVIAN ELISELI SALOMÃO 

FÁVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉGLE FÁVARO VALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a). Rafaela Tabile , OAB-MT Nº 25173, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão dos 

autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de Processo 

Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12404 Nr: 1249-29.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORALICE 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SCHULTZ NETO - 

OAB:8.823

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias: retire em 

secretaria, mediante procurador autorizado, a certidão de inteiro teor da 

penhora expedida, bem como, posteriormente, providencie a juntada de 

cópia da matricula atualizada do bem, com o registro da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145436 Nr: 6528-39.2017.811.0045

 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: M. BRIGNONI & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES, YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:MT/13710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549 OAB/GO, CLAUDINEIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22.376 OAB/GO, DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA 

- OAB:36.528/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30.485/GO, JACO 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, LUCIMER COELHO DE 

FREITAS - OAB:33.001/GO, RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710/MG, WOLNEY MORAES ALVIM - OAB:136.883/MG

 Nos termos dos Art. 389 da CNGC do Estado do Mato Grosso, INTIMO a 

parte AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

pagamento da guia de recolhimento de custas das cartas precatórias 

expedidas para oitiva de suas testemunhas, CONFORME ORIENTAÇÕES 

DA COMARCA DEPRECADA, e comprove o pagamento nestes autos, para 

posterior envio para a distribuição da mesma na Comarca Deprecada, OU 

no mesmo prazo, retire a carta precatória e providencie a distribuição, 

comprovando nos autos sua distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103778 Nr: 661-36.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, SERGIO MARTINS 

DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 
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OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Intimo a parte autora para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 

(cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo estipulado na decisão de 

fl. 432, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84118 Nr: 3633-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5284 Nr: 1382-13.2000.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746-B

 Intimo o EXEQUENTE acerca do depósito dos valores do RPV expedido, 

bem como para que, no prazo de 05 (cinco)dias, informar conta bancária 

para expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172526 Nr: 5340-40.2019.811.0045

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARAUJO DE SOUZA, WELINTON SILVA 

SOUSA, LEANI DA SILVA SOUSA SALES, CLEIDIANE DA SILVA SOUSA, 

CRISTIANE DA SILVA SOUSA, GLEISI JHONNY DA SILVA SOUSA, 

CLEUBINHO DA SILVA SOUSA, CLESIANE DA SILVA SOUSA, MARIA 

ROSA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre a certidão de fls. 34, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004297-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

ALTAIR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

BRUNO PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001884-70.2016.811.0045. Aguarde-se o decurso do prazo 

de suspensão do processo para cumprimento voluntário do acordo, findo 

o qual, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a satisfação da obrigação. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000321-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000321-36.2019.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

condição de indisponibilidade de bens e direitos, o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade dos fatos articulados por parte do autor na 

petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de maneira a atrair a 

incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no 

AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

04/12/2012]. Portanto, diante desta perspectiva, Decreto a revelia da 

autarquia requerida, haja vista que devidamente citada, deixou transcorrer 

‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta, ressalvado o disposto no 

art. 345, inciso II do Código de Processo Civil. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, o seguinte fato: a) o fato de a requerente ser portadora de 

deficiência, que a incapacite para o desempenho de atividade ; b) o fato 

de a autora não reunir condições necessárias para promover a sua 

própria manutenção. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do amparo social ao portador de deficiência. Provas deferidas: 

considero que a realização de exame médico-pericial e investigação social 

revelam-se como meios imprescindíveis para verificar as condições 

econômicos, físicas e de saúde da requerente [art. 20 da Lei n.º 

8.742/1993]. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova 

pericial, exclusivamente. Nomeio a assistente social credenciada a 

exercer atividades no Poder Judiciário para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda à realização de estudo da condição socioeconômica da 

autora, devendo responder os termos dos quesitos formulados, bem como 

acostar aos autos fotografias da autora e de sua residência. Nomeio, para 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 15/04/2020, a partir das 13h00min, 

observada a ordem de chegada. Estabeleço que o laudo pericial deverá 

ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. 

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Quanto ao valor dos honorários periciais, em 

processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 
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complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência 

à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004557-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS (AUTOR(A))

LUCIANE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004557-36.2016.8.11.0045. Compulsando o processo, é 

possível divisar que a insurgência do Município requerido com relação ao 

valor dos honorários periciais não se lastreia em proposições sólidas, 

tampouco indica, de maneira comprovadamente idônea, como referencial 

comparativo, o valor médio de honorários judiciais periciais em situações 

análogas. Tudo se limita ao esforço de argumentação baseado na 

discordância objetiva quanto ao valor proposto. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 465, § 3.º do Código de Processo Civil, 

considerando-se a falta de fundamentada divergência quanto ao valor dos 

honorários periciais, Homologo a proposta de honorários periciais 

apresentada pelo ‘expert’. Deixo de Conhecer o pedido formulado pelo 

Município requerido, que visa à substituição do perito judicial e/ou divisão 

do valor dos honorários periciais, em razão do óbice da preclusão 

consumativa, visto que a decisão judicial, que nomeou o ‘expert’ e 

incumbiu ao réu o ônus de arcar com a verba honorária, não foi alvo de 

insurgência a tempo e modo. Ademais, a parte autora litiga ao abrigo da 

justiça gratuita, sendo fácil concluir que não existem profissionais que 

aceitem realizar a perícia pelo valor dos honorários pagos pelo Estado de 

Mato Grosso (R$ 370,00). Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetive o depósito em juízo do valor correspondente aos 

honorários periciais. Após, com o depósito do valor dos honorários 

periciais, intime-se o perito para que indique data, hora e local para a 

realização dos trabalhos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000740-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI SADI FERREIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000740-22.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001295-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERNANDES DE GOIS (REU)

ELDER LUIZ BIAZUS (REU)

RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo n.º 1001295-73.2019.8.11.0045. 

Primeiramente, quanto à tese preliminar de mérito, arguida por Renascer 

Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, Pedro Fernandes de Góis e Elder 

Luiz Biazus, que objetiva o reconhecimento da prescrição, considero que 

não deva merecer guarida. Efetivamente, conforme entendimento 

sucessivo e pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, versando a respeito da temática ‘sub judice’, o prazo 

prescricional, para o efeito de aplicação das sanções por ato de 

improbidade administrativa, com relação à particulares que induziram, 

praticaram ou, de qualquer maneira, se beneficiaram do ato de 

improbidade, é idêntico ao do agente público coautor (com quem se 

estabeleceu o liame subjetivo) e que praticou a ilicitude. Impende enfatizar, 

por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos 

julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARTICULAR EM CONLUIO 

COM AGENTES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA LIA. 

POSSIBILIDADE. 1. A compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça 

é no sentido de que, nas ações de improbidade administrativa, para o fim 

de fixação do termo inicial do curso da prescrição, aplicam-se ao 

particular que age em conluio com agente público as disposições do art. 

23, I e II, da Lei nº 8.429/1992. Precedentes: REsp 1405346/SP, Relator(a) 

p/ Acórdão Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/08/2014, AgRg no 

REsp 1159035/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

29/11/2013, AgRg no REsp 1197967/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 08/09/2010. 2. Agravo Regimental não provido” (STJ, 

AgRg no REsp n.º 1.510.589/SE, 1.ª Turma, Rel.: Ministro Benedito 

Gonçalves, julgado em 26/05/2015) — com destaques não inseridos no 

texto original. “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PARTICULAR BENEFICIÁRIO DO ATO ÍMPROBO. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SIMETRIA COM PRAZO DO AGENTE 

PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior entende que o termo 

inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a 

particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente 

público que praticou a ilicitude, a teor do disposto no art. 23, I e II, da Lei n. 

8.429/92. Precedentes. 2. Ademais, ainda que a título de obiter dictum, 

cumpre reafirmar que esta Corte alberga o entendimento de 

imprescritibilidade da pretensão de condenação por dano ao erário e o 

respectivo ressarcimento, formulada em ação civil pública, ante o disposto 

no art. 37, § 5º, da Constituição da República. Recurso especial improvido” 

(STJ, REsp n.º 1.433.552/SP, 2.ª Turma, Rel.: Ministro Humberto Martins, 

julgado em 25/11/2014) — com destaques não inseridos no texto original. 

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório 

produzido no processo, principalmente do conteúdo redação da petição 

inicial, depreende-se que a causa de pedir remota (o fato fundante, que 

abrange os acontecimentos concernentes à constituição da relação 

jurídica de direito material), faz referência, de maneira expressa, a prática 

de ato de improbidade administrativa, executado pelo réu Pedro Fernandes 

de Góis – agente político que exercia mandato eletivo de vereador e que, 

na época da consumação dos fatos, estava afastado provisoriamente de 

suas funções, para exercício do cargo em comissão de Diretor do SAAE. 

A regra de contagem da prescrição, para o agente, detentor de mandato, 

prevê que o prazo prescricional é de cinco anos, contabilizado a partir do 

término do mandato ou do exercício funcional [art. 23, inciso I da Lei n.º 

8.429/1992]. Na hipótese concreta, após a exoneração do cargo de 

Diretor do SAAE, o requerido Pedro Fernandes de Góis reassumiu o 

exercício do mandado eletivo de vereador (evento nº 18848590 – págs. 

1/7), cujo término se efetivou no dia 31 de dezembro de 2016. Portanto, 

considerando-se que o prazo prescricional, para o efeito de aplicação das 

sanções por ato de improbidade administrativa, com relação à particulares, 

é idêntico ao do agente público, deflui-se que a prescrição não se 

materializou, visto que o protocolo da ação civil pública se concretizou no 

dia 22 de março de 2019. D’outra banda, com relação às teses 

preliminares, que visam o reconhecimento da “inépcia da inicial – ausência 

de individualização da conduta – acusação genérica - ofensa ao 
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contraditório e à ampla defesa”, da “inadequação da via eleita” e da 

“inépcia da inicial - narração dos fatos não decorre da logicamente da 

conclusão – falta de interesse de agir – ausência de causa de pedir”, 

arguidas por Pedro Fernandes de Góis e Elder Luiz Biazus, penso que 

estão fadadas ao insucesso. É que, de acordo com a dicção da redação 

da petição inicial, a causa de pedir (fundamentos de fato e jurídicos do 

pedido), que dá suporte jurídico a pretensão formulada, foi, efetivamente, 

deduzida na petição inicial e se concentra, essencialmente, na ideia de 

que os réus, agindo em conluio, obtiveram vantagem ilícita, ao arrepio da 

lei e as expensas do Erário, por ocasião da construção e implementação 

da rede distribuidora de água, em vias paralelas do Loteamento Parque 

das Emas V. Também é possível divisar, do teor da redação da petição 

inicial, que a narrativa é evidentemente suficiente para relacionar a pessoa 

dos réus aos fatos, de modo a individualizar qual e de que forma teria sido 

a participação de cada um deles para concretização das irregularidades 

noticiadas. Ou seja: houve a necessária delimitação da conduta de cada 

réu, permitindo-lhes o pleno exercício da defesa e do contraditório. 

Ademais, a via eleita pelo Ministério Público é adequada, pois a ação civil 

pública tem como objetivo a responsabilização de qualquer agente público, 

servidor ou não, bem como daqueles que, mesmo não sendo agente 

público, induza ou concorra, para a prática do ato de improbidade contra a 

Administração Pública, ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 

indireta, amoldando-se, portanto, ao caso em questão. Em arremate, 

ademais, ressalto que ao perquirir o contexto fático que norteia o caso 

vergastado, é possível antever que — em um juízo de convicção de 

natureza provisória e precária — subsistem fortes indícios que 

demonstram a prática do ato de improbidade administrativa, que produziu 

prejuízo ao Erário e dinamizou enriquecimento ilícito e também a 

responsabilidade/autoria dos réus na execução do ato infracional. Estas 

constatações foram, também, registradas na decisão que deferiu a tutela 

de urgência, para a qual me reporto (evento nº 18926402). Por 

conseguinte, diante deste cenário, a discussão que gira em torno da 

efetiva ocorrência de ato de improbidade administrativa deverá ser 

desfechada em momento oportuno e próprio, mais precisamente quando 

do julgamento final da questão de fundo da demanda e não por ocasião da 

apreciação da petição inicial. Ante o exposto, RECEBO a petição inicial da 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na forma do art. 

17, §§ 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 8.429/1992, oferecida contra Renascer 

Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, Pedro Fernandes de Góis e Elder 

Luiz Biazus. Tomando-se em consideração que, devido à natureza da 

ação, não é possível a autocomposição civil, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 334, § 4.º do Código de Processo Civil/2015, Deixo de 

determinar a realização da audiência de conciliação. Proceda-se à citação 

dos réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação 

[art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de 

recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, 

inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003972-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DADILLA TAYS DE SOUSA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003972-76.2019.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000979-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE FATIMA SETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRO VARGAS PACHECO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000979-94.2018.8.11.0045. Considerando-se que o 

requerido, devidamente citado, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para 

oferecimento de resposta, Decreto a revelia do réu Alziro Vargas 

Pacheco, ressalvado o disposto no art. 346, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, e o enunciado da Súmula 231 do Supremo Tribunal Federal. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada 

a sua necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (EXEQUENTE)

IRAN DE ABREU (EXEQUENTE)

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (EXEQUENTE)

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001175-64.2018.811.0045. Com o objetivo de obter 

informações acerca da exata localização do executado, Determino que se 

realizem buscas nos sistemas InfoSeg/InfoJud, Renajud e Siel, visando 

obter informações a respeito do atual endereço do executado. Com a 

juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, registrando-se 

os referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas 

InfoSeg/InfoJud, Renajud e Siel, mediante a expedição de mandado judicial 

e carta precatória, nos termos da decisão judicial que recebeu a petição 

inicial (evento nº 12702340). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BUTINSKI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000757-58.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem 

indícios que demonstram que o empréstimo, que dinamizou o desconto no 

benefício previdenciário, não foi contraído pela autora, notadamente 

porque a requerente, tão logo tenha constatado a existência do crédito em 

sua conta bancária, em 07 de fevereiro de 2020 (evento nº 29336175), 

promoveu o ajuizamento da presente ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica e, ao mesmo tempo, pediu autorização judicial para 

depositar em juízo o valor creditado em sua conta bancária (item ‘a da 

petição inicial). Portanto, diante desta perspectiva, através de um juízo de 

convicção de natureza provisória e precária, deduz-se que o contrato de 

mútuo não se efetivou de modo regular — o quê dá vigor à plausibilidade 

do direito invocado (‘fumus boni iuris’). Além disso, por se tratar de prova 

negativa, não se pode exigir da parte autora/consumidora comprovação 

‘ab initio’ de que não contratou tal empréstimo, isto em homenagem ao 

princípio insculpido no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. D’outra banda, de suma importância enfatizar, também, que o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidente no caso 

concreto, uma vez que o benefício previdenciário se trata de verba de 

natureza alimentar, destinada à subsistência da própria beneficiária, de 

modo que a permanência dos descontos, até o julgamento final da lide, 

pode colocar em risco o atendimento das necessidades básicas da 

autora. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração a configuração da plausibilidade do direito invocado, visto 

que o questionamento da validade e da regularidade do contrato de 

empréstimo se lastreia em fundamentos fático-jurídicos idôneos e sólidos 

(‘fumus boni iuris’), e a caracterização do perigo na demora da prestação 

jurisdicional, dado à possibilidade e iminência de a requerente suportar 

prejuízos, derivados da manutenção dos descontos (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. Ante 

o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para o fim de Determinar a 

suspensão do contrato de empréstimo por consignação sob o nº 

332891624-6, e, consequentemente, Determino que a empresa requerida 

se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da 

requerente, com relação ao contrato/débito objeto da lide, sob pena de 

incorrer em multa arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para 

cada débito indevido efetuado [art. 297 do Código de Processo Civil/2015]. 

Autorizo, por sua vez, o depósito judicial do valor creditado na conta 

bancária da autora, objeto da discussão (R$ 679,33). Intime-se a 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o depósito 

em conta judicial vinculada ao presente processo. Com lastro no teor do 

art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 22 de abril 

de 2020, às 10horas. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003807-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTOX SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003807-63.2018.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da 

prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes, visto que 

a questão, objeto da lide, é fática e não puramente de direito. Designo o dia 

29 de abril de 2020, às 14h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intime-se o embargante, mediante 

a expedição de mandado, registrando-se que o não-comparecimento à 

audiência ou a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da 

confissão [art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005140-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BARZOTTO (REQUERENTE)

OLINDA CATHARINA BARZOTTO (REQUERENTE)

ADRIANO DEMETRIO BARZOTTO (REQUERENTE)

FABIO RAFAEL BARZOTTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI PEDRINHO BARZOTTO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005140-16.2019.8.11.0045. Segundo a legislação de 

regência, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes” [art. 292, § 

3.º do Código de Processo Civil]. Nesta senda, o valor da causa deve 

exprimir a estimativa econômico-patrimonial que o bem da vida, pretendido 

pelo autor na petição inicial (pedido mediato), representa — mesmo que o 

pedido mediato formulado não tenha conteúdo econômico algum. O valor 

da causa, portanto, deve ser fixado em função do proveito/benefício 

patrimonial — mesmo que represente mera estimativa — que o requerente 

pretende auferir com o ajuizamento da ação. Interpretação do conteúdo 

normativo do art. 291 e art. 292, ambos do Código de Processo Civil/2015. 

Em se tratando de inventário, o valor da causa deve compreender o valor 

do patrimônio a ser transmitido, excluída a meação [TJRS, Agravo de 

Instrumento n.º 70083689125, 8.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Felipe 

Brasil Santos, j. 22/01/2020; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70071036123. 8.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Ivan Loemar Bruxel, j. 

10/11/2016]. Pois bem. Compulsando os autos, extrai-se que os 

requerentes deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual não 

compreende o valor do patrimônio a ser transmitido. É que, das primeiras 

declarações prestadas pelo inventariante, verifica-se que o valor do 

patrimônio a ser transmitido equivale ao total de R$ 4.259.482,36 (quatro 
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milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois 

reais e trinta e seis centavos). Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que se trata de inventário, somado 

ao fato de que o valor da causa não exprime o valor total do patrimônio a 

ser transmitido, entendo que a correção do valor da causa é medida que 

se impõe. Ante o exposto, com fundamento no teor do art. 292, § 3.º do 

Código de Processo Civil/2015, Determino que o valor atribuído à causa na 

petição inicial, doravante, situe-se na ordem de R$ 4.259.482,36 (quatro 

milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois 

reais e trinta e seis centavos). A escrivania deverá tomar as providências 

necessárias, a fim de promover a alteração dos dados de distribuição do 

processo para que conste corretamente o valor da causa. Cumpra-se, a 

decisão acostada ao ID n.º 29387515. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004193-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA GOMES FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004193-93.2018.8.11.0045. Com efeito, logo depois de 

apresentado o rol de testemunhas, somente se mostra possível realizar a 

substituição das testemunhas arroladas/indicadas, fundamentado em 

motivo justificado, quando comprovado que a testemunha falecer, que, por 

enfermidade, não estive em condições de depor ou que, tendo mudado de 

endereço, não for encontrada [art. 451 do Código de Processo Civil]. Não 

é dado à parte que apresentou o rol de testemunhas, em razão do óbice 

da preclusão consumativa, realizar a alteração e/ou a ampliação da 

listagem de testemunhas. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 408 DO CPC. Apresentado o rol de testemunhas, somente será 

deferida a substituição nas hipóteses previstas no art. 408 do CPC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70066626664, 17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Marta Borges Ortiz, julgado 

em 21/09/2015) — com destaques não inseridos no texto original. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE 

(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE 

TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO NÃO ELENCADA NO ROL 

DO ART. 408 DO CPC. Apresentado o rol de testemunhas, somente será 

deferida a substituição nas hipóteses previstas no art. 408 do CPC. A 

oitiva regular da testemunha arrolada determina a impossibilidade de sua 

substituição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (TJRS, 

Embargos de Declaração n.º 70061833703, 17.ª Câmara Cível, Relator: 

Des. Giovanni Conti, julgado em 16/10/2014) — com destaques não 

inseridos no texto original. Na hipótese concreta, de acordo com os 

informes produzidos no processo, a requerente apresentou o rol de 

testemunhas juntamente com o protocolo da petição inicial (evento nº 

15751081 - pág. 10). Por via de consequência, diante desta perspectiva, 

devido à ausência de quaisquer das hipóteses legais de substituição das 

testemunhas já arroladas [art. 451 do Código de Processo Civil], Indefiro o 

pedido formulado pela requerente na petição juntada no evento nº 

29705496, e, consequentemente, Estabeleço que o rol de testemunhas a 

inquirir, arroladas pela requerente, deve corresponder aos indicados na 

petição arquivada no evento nº 15751081 - pág. 10. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005322-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005322-02.2019.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Terezinha de Fátima Bastiel 

contra Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul, em que 

expôs, em síntese, que a instituição requerida, sem autorização prévia, 

promoveu o lançamento de débitos, na conta bancária da autora, o que 

perdurou, de maneira mensal, na soma total de R$ 888,64 (oitocentos e 

oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Registrou que devido 

ao ocorrido, experimentou danos morais e materiais. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de declarar a nulidade do contrato e 

condenar a ré no pagamento de indenização, por danos morais e por 

repetição do indébito. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à 

citação da empresa requerida. A requerida apresentou resposta, momento 

em que suscitou, em sede de preliminar, a carência da ação, por 

ilegitimidade passiva ‘ad causam’. No mérito, alegou que não existe a 

prática de ato ilícito e prova da caracterização de dano moral. Disse que 

os fatos constituem mero dissabor. Pugnou, ao final, pela improcedência 

do pedido. Houve réplica, instante em que a autora, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, quanto à 

preliminar arguida, que visa o reconhecimento da ilegitimidade passiva ‘ad 

causam’, considero que não deva merecer guarida. É que, como forma de 

concretizar a aplicabilidade da teoria da aparência, derivada da incidência 

do princípio da boa-fé, e dos deveres anexos-correlatos de conduta de 

cooperação, de transparência e informação nas relações de consumo 

[art. 34 da Lei n.º 8.078/1990], deflui-se que os fornecedores, diretos ou 

indiretos, principais ou auxiliares, aqueles que, “aos olhos do consumidor”, 

participaram da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço, podem 

integrar, em regime de solidariedade, a critério do consumidor, o polo 

passivo da ação. Por via de consequência, tomando-se em consideração 

que a cobrança do serviço, vinculado a contrato de seguro, se 

concretizou através de lançamento em conta corrente, conclui-se que 

empresa seguradora, no caso concreto, detém legitimação passiva para 

responder à demanda. Não subsistem outras questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Segundo 

a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, 

realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na 

prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de 

qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação 

adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para 

dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira 

automática, na obrigação do fornecedor de serviço promover a reparação 

civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do 

agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do 

serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, 

traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do 

pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. Compulsando o contingente 

probatório produzido processo, mormente o teor dos extratos anexados 

no evento nº 25480917 – págs. 1/39, deflui-se que a autora Terezinha de 

Fátima Bastiel possui conta corrente junto à instituição financeira Banco 

Bradesco S/A, vinculada à agência bancária n.º 1583, identificada com o 

número 0011465-0. Segundo os informes produzidos no processo, 
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depreende-se que foram realizados lançamentos a débito na conta 

corrente, de propriedade da autora, na soma total de R$ 888,64 

(oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Esta 

circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo, 

dado à ausência de oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de 

Processo Civil/2015]. A companhia requerida não comprovou, de maneira 

categórica, a pré-existência de autorização, por escrito, externada pela 

requerente, que detivesse a capacidade de validar a realização das 

partidas de débito, realizadas à margem da conta corrente da autora, e, 

por via de arrastamento, que os lançamentos derivem da ultimação de 

contrato regular e válido — ponto crucial/nodal que a requerida lançou 

mão, para o efeito de excluir a caracterização da responsabilidade civil e 

que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação. É que, de acordo com a norma de regência, 

o ônus da prova, para efeito de demonstração de fato negativo, que 

configura fator impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

requerente, devido à impossibilidade material de demonstração da 

não-ocorrência do evento, incumbe ao réu [art. 333, inciso II do Código de 

Processo Civil/1973; art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/1973 e 

art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Com o objetivo de corrigir iniquidades 

de ordem prática e instituir ambiente ético-processual, a distribuição do 

ônus da prova, de concretização materialmente impossível, ou 

excessivamente difícil de ser produzida (‘probatio diabolica’ ou ‘devil’s 

proof’), dado a sua natureza, se estabelece de maneira a prescrever que, 

àquele que, afirma ter o fato/evento se concretizado, incumbe o dever de 

comprovar a sua existência, rechaçando-se a exigência de demonstração 

de fato negativo. É a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova [cf.: TJRJ, Apelação n.º 0305685-92.2009.8.19.0001, 5.ª 

Câmara Cível, Rel.: Des. Maria Regina Nova Alves, j. 02/05/2011; TJMT, 

Reclamação n.º 21.678/2011, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 07/07/2011; TJMS, 

Apelação Cível - Ordinário n.º 2009.028262-3/0000-00, 3.ª Turma Cível, 

Rel.: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, DJ 25/05/2010]. Efetivamente, 

o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios 

externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e 

objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, 

a existência, idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente 

— o quê poderia ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao 

processo o respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo e que 

detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a 

regularidade do negócio jurídico. Cumpre destacar, também, neste tópico, 

por relevante, que as apólices de seguro arquivadas nos eventos nº 

28391090, 28391741, 28391742, 28391743, 28391744, 28391745, 

28391746, 28391747 e 28391748, não detém a capacidade de demonstrar 

a efetiva autorização para a realização dos lançamentos a débito, 

realizados na conta corrente da autora, visto que não registram a 

assinatura da autora, que nega a existência da transação. 

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que a realização do desconto em conta corrente se operacionalizou de 

maneira ilegal e abusiva e perdurou durante razoável intervalo de tempo — 

o quê deu origem à situação de abalo de crédito, falta de 

desconsideração, desrespeito, descaso e de sentimento de desvalia, fruto 

da violação do dever de qualidade-segurança —, como forma de 

concretizar a aplicação da teoria do valor do desestímulo (‘punitive 

damages’ ou ‘exemplary damages’) — que apregoa que a 

responsabilidade civil visa a atuar como fator de desestímulo à prática de 

novos ilícitos/danos e de instrumento preventivo de eficácia geral [cf.: STJ, 

REsp n.º 401.358/PB, 4.ª Turma, Rel.: Carlos Fernando Mathias (Des. 

Convocado do TRF da 1.ª Região), j. 05/03/2009 —, que representa a 

função punitiva e dissuasória da responsabilidade civil, dado à prestação 

inadequada e ineficiente do serviço [art. 6.º, inciso VI e art. 14, ambos da 

Lei n.º 8.078/1990], considero que se encontram presentes os requisitos 

mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Com 

efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente 

de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que 

acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante 

da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, 

de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à 

honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de 

provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou 

desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 

186 e art. 927, ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, 

depreende-se, por força de proposição lógica, que a realização, durante 

razoável intervalo de tempo, de desconto em folha de pagamento, mesmo 

que em pequeno valor, provoca, como consequência direta, abalo de 

crédito e perturbação emocional, que causa abalo à incolumidade 

psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia e desprezo 

absoluto, decorrente de relação de consumo mal resolvida, causadora de 

indevida perturbação da serenidade/tranquilidade e de transtornos mais 

intensos do que aqueles que se podia esperar, derivado da frustração de 

expectativas. O sentimento de falta de desconsideração, desrespeito, 

descaso e sentimento de desvalia, fruto da violação do dever de 

qualidade-segurança, decorrente da realização de lançamento indevido e 

ilegal de partida de crédito em conta corrente, produz sofrimento psíquico, 

que credencia a necessidade de realizar-se compensação pecuniária. Por 

via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que a efetivação das partidas de débito, realizadas à margem da conta 

corrente, perduraram durante razoável lapso de tempo, de forma que as 

repercussões dos danos podem ser graduadas como de média 

intensidade, adicionado ao exame do potencial sócio-econômico das 

partes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago pela companhia 

requerida, como forma de minimizar os transtornos originados, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para a ofendida. De outro vértice, 

com referência ao pedido de incidência da repetição do indébito, penso 

que deva merecer guarida. É que, de acordo com a norma de regência, 

dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que foi submetido à 

cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, 

desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor correspondente ao 

dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida, em 

excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da 

Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil]. Portanto, exatamente nesse 

influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a empresa requerida, 

de maneira abusiva e unilateral, realizaram lançamentos a débito na conta 

corrente da autora, na soma total correspondente a R$ 888,64 (oitocentos 

e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), caracterizada a 

má-fé da empresa requerida, considero que a repetição do indébito em 

dobro em prol do consumidor/reclamante, é medida que se impõe. Sobre a 

temática concernente à realização de lançamento indevido de débito em 

conta corrente caracterizar/autorizar a restituição em dobro da quantia em 

dinheiro, confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: TJRS, 

Apelação Cível n.º 70036905040, 1.ª Câmara Especial Cível, Rel.: Des. 

João Moreno Pomar, j. 12/07/2011; TJRS, Apelação Cível n.º 70042857771, 

16.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Ergio Roque Menine, j. 09/08/2012. Por fim, 

considerando-se que a plausibilidade do direito invocado — que se 

caracteriza devido à ocorrência da cobrança irregular — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo da demora da prestação jurisdicional — configurado no 

risco que a manutenção dos descontos em conta bancária pode dinamizar 

— (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes as 

hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do 

Código de Processo Civil/2015]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial por Terezinha de Fátima Bastiel contra 

Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul, para o fim de: a) 

Deferir a tutela de urgência pretendida e, como consequência natural, 

Determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar a cobrança 

dos valores/serviços não contratados, objeto da lide, sob pena de incorrer 

em multa arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cada débito 

indevido efetivado [art. 297 e art. 537, ambos do Código de Processo Civil]; 

b) Declarar a nulidade dos contratos que deram ensejo aos lançamentos 

de débitos, na conta bancária da autora, objeto da lide; c) Condenar a 

companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento 

danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: 

STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 

21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; d) Condenar a companhia requerida, a 

título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia 

em dinheiro equivalente a R$ 1.777,28 (mil setecentos e setenta e sete 

reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e 
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acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação; e) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a empresa requerida 

no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo 

que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUELEM RAIOL TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001514-23.2018.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Efetivamente, da análise minuciosa 

do material cognitivo produzido no processo, denota-se que a decisão 

judicial atacada padece de erro material, quanto ao nome da parte 

requerente no processo, pois tratar-se de ação previdenciária proposta 

por Debora Suelem Raiol Tavares, e não Sonia Maria Soares, como 

equivocadamente constou no dispositivo da sentença. Ante o exposto, 

devido à existência de erro material, ACOLHO os embargos de declaração 

formulados, para o fim de Promover a retificação do dispositivo da 

sentença arquivada no evento nº 27920319, que passa a conter o 

seguinte teor: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Debora Suelem Raiol Tavares contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS”. Ficam mantidos os demais termos da decisão 

prolatada. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005406-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005406-37.2018.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão do embargante limita-se a rediscutir a matéria. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da 

matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002848-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002848-29.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 
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do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão do embargante limita-se a rediscutir a matéria. Efetivamente, o 

termo inicial do benefício foi fixado na data do início da incapacidade 

laborativa indicado pelo médico-perito, que não se confunde com a data do 

protocolo do requerimento administrativo, visto que o benefício deve ser 

concedido quando estão preenchidos todos os requisitos legais, 

notadamente quando não há provas suficientes de que o segurado 

estivesse sem condições de trabalho em momento anterior. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da 

matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000604-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000604-93.2018.8.11.0045. Trata-se de Procedimento da 

Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente promovido por Débora 

Cristina Ferreira Costa Strapasson contra Rodrigo de Oliveira Duarte, em 

que objetiva a concessão de tutela de urgência para o fim de se proceder 

à busca e apreensão de bem móvel, devido o descumprimento contratual 

por parte do requerido. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que a parte autora, devidamente intimada para 

promover o andamento do processo, quedou-se inerte. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o 

andamento do processo está paralisado por período superior a um ano, 

por negligência e inércia da parte autora, considero que a extinção do 

feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o 

exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 1.º do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução 

do mérito. Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da 

petição inicial. Preclusa a presente decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005282-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA BOMBARDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005282-54.2018.8.11.0045. Cuida-se de ação de execução 

por quantia certa promovida por Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda 

e Antares Empreendimentos Imobiliários Ltda contra Valéria Bombarda, em 

que visa à satisfação da obrigação jurídica. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes 

litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma 

estabelecida (ID n.º 24474085, págs. 1/3). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo de 

Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli 

Pires, j. em 29/05/2012]. Custas integralizadas quando do ajuizamento da 

petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004282-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004282-53.2017.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença promovido por Rosangela Scarparo contra Seguradora Líder, 

que visa a promover a liquidação da obrigação definida na sentença 

proferida. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, deduz-se que a executada realizou o pagamento integral da 

obrigação jurídica (evento n.º 27829874). Portanto, diante desta moldura, 

dado a existência de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos 

do Código Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que 

a extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, como consequência 

direta, Julgo Extinto o processo, com julgamento do mérito, devido a 

consumação do pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I 

c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a 

executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito em 

Juízo do valor dos honorários do perito. Expeça-se alvará, da totalidade do 

valor depositado no processo, em prol da exequente. Custas judiciais 

conforme sentença de mérito de ID n.º 25405841. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000673-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000673-91.2019.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que a requerida, 

devidamente citada, deixou de concretizar o pagamento espontâneo da 

dívida e também não apresentou embargos à ação monitória (ID n.º 

20096802 e ID n.º 23796226). Logo, diante desta moldura, com espeque 

no conteúdo normativo do art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Declaro constituído, de pleno direito, os documentos que fundamentam a 

ação monitória, como título executivo judicial. Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença em ação monitória. Proceda-se à 

intimação da executada, através da expedição de carta guarnecida com 

aviso de recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de 

multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no 

percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação 

[art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização de 

apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000509-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE ALEXANDRE SILVA LUISA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000509-92.2020.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão formulada por OMNI S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Edilene Alexandre Silva Luisa, ambas já qualificadas. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a requerente deixou de promover o pagamento das 

custas judiciais e, ao mesmo tempo, pediu o cancelamento da distribuição 

do processo. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que a requerente não comprovou o recolhimento das 

custas do processo, considero que a extinção do feito, sem a abordagem 

de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 290 c/c o art. 485, inciso IV, ambos do Código 

de Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem a resolução do mérito e, 

por consequência, Determino o cancelamento da distribuição do feito. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000713-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000713-73.2019.8.11.0045. Requerente: Manoel Amaro da Silva. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 02 de março de 2020. Manoel Amaro da 

Silva, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que sempre desempenhou atividade na área urbana 

e que se encontra cadastrado junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe restabelecido o auxílio-doença e, 

posteriormente, seja o benefício convertido em aposentadoria por 

invalidez. Foi relegada a análise da tutela de urgência e determinada a 

realização de perícia médica judicial. Com a apresentação do laudo 

pericial, foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação da 

autarquia requerida para apresentação de proposta de acordo ou 

contestação. A requerida, devidamente citada, deixou transcorrer ‘in albis’ 

o prazo para apresentação de contestação. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Primeiramente, 

como é cediço, devido à condição de indisponibilidade de bens e direitos, o 

efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos articulados 

por parte do autor na petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de 

maneira a atrair a incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 

1.288.560/MT, 2.ª Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, 

AgRg no AgRg no AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro 

Campbell Marques, j. em 04/12/2012]. Portanto, diante desta perspectiva, 

Decreto a revelia da autarquia requerida, haja vista que, devidamente 

citada, deixou transcorrer, ‘in albis’, o prazo para oferecimento de 

resposta (‘vide’ a citação n.º 2568754, na guia expedientes, bem como a 

certidão acostada ao ID n.º 23782209), ressalvado o disposto no art. 345, 

inciso II do Código de Processo Civil. Não subsistem outras questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretados. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática 

estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da 

aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que 

implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreado ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 
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nos autos, na medida em que o autor já vinha auferindo o auxílio-doença, 

que foi mantido até 11/03/2017 (ID n.º 18192715, pág. 20). Somado a isto, 

foram recolhidas as contribuições previdenciárias, na condição de 

empregado, no período de 15/08/1989 a 02/10/1989, de 14/05/1990 a 

31/07/1990, de 16/07/1991 a 04/10/1991, de 15/05/1992 a dezembro de 

1992 e de 05/01/1994 a 11/04/1995, bem como, na condição de 

contribuinte individual, no período de 01/04/2013 a 31/12/2016, conforme 

se observa do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais acostado ao ID nº 18192714, págs. 16/19. 

Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor Manoel Amaro da 

Silva é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual se encontra acometido é 

insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me 

do conteúdo dos dados registrados no respeitável laudo técnico, 

encartado no ID nº 19763266 e ID n.º 19763270, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “Item V, alínea b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R. Hipertrofia facetaria 

bilateral lombar, discopatia lombar, quatro hérnias de disco lombares com 

compressão do saco dural e uma delas com compressão radicular 

bilateral, CID 10 M545, M541, M544, I10. (...). Item V, alínea f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) incapacitado(a) para o exercício do 

último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo 

os elementos nos quais se baseou a conclusão. R. Sim, devido a 

Hipertrofia facetaria bilateral lombar, discopatia lombar, quatro hérnias de 

disco lombares com compressão do saco dural e uma delas com 

compressão radicular bilateral. Item V, alínea g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? R. É permanente e total. (...). 

Item V, alínea i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. R. Desde março de 2017, por indeferimento do benefício do 

INSS” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face 

do contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução 

arrematada pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada 

aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar 

evidenciado que o autor se encontra incapacitado definitivamente para 

desempenho de sua atividade habitual, haja vista que não reúne 

condições mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Por via de 

consequência, diante desta moldura, deve ser restabelecido o benefício 

de auxílio-doença, desde a data da cessação indevida, em 11/03/2017 (ID 

n.º 18192715, pág. 20), pois o autor já estava incapacitado para o trabalho 

(conf. resposta ao quesito do Item V, alínea i – ID n. 19763270, pág. 2), até 

a data da juntada aos autos do laudo médico (em 30/04/2019), a partir de 

quando o requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, 

haja vista que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade 

definitiva para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em 

casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. 

O termo a quo da percepção de aposentadoria por invalidez é a data da 

juntada do laudo pericial aos autos, quando a incapacidade não for 

reconhecida administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (AgRg 

no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da 

incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

773.879/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 

17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Por derradeiro, cumpre lembrar que, 

de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Manoel Amaro da Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

restabelecimento do auxílio-doença, para o requerente Manoel Amaro da 

Silva, desde a data da cessação indevida, em 11/03/2017 (ID n.º 

18192715, pág. 20), até a data da juntada aos autos do laudo médico (em 

30/04/2019), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004529-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUSA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004529-34.2017.8.11.0045. Requerente: Reginaldo Sousa Cavalcante. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 2 de março de 2020. Reginaldo Sousa 

Cavalcante, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que sempre desempenhou atividade na área urbana 

e que se encontra cadastrado junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe restabelecido o auxílio-doença e, 

posteriormente, seja o benefício convertido em aposentadoria por 

invalidez. Foi concedida a tutela de urgência e determinada a citação da 

autarquia requerida para apresentação de contestação. A requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que articulou que para fazer jus 

ao benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a 

qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 
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réplica, oportunidade em que a parte requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, 

momento em que foram decididas as questões processuais pendentes, 

fixados os pontos controvertidos da lide e determinada a realização de 

prova pericial. Realizada a perícia, veio aos autos o laudo pericial. 

Intimadas as partes para se manifestarem, apenas o autor se manifestou 

acerca do laudo pericial. Encerrada a instrução e aberta vista dos autos 

às partes para apresentarem as alegações finais, apenas o autor 

apresentou as suas alegações, ao passo que o requerido deixou 

transcorrer ‘in albis’ o prazo para consecução de tal mister. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

A guisa de introdução, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. A incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreado ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que o autor já vinha auferindo o auxílio-doença, 

que foi mantido até 22/02/2017 (ID n.º 10030427, pág. 1). Somado a isto, 

foram recolhidas as seguintes contribuições previdenciárias: na condição 

de empregado, no período 16/06/1995 a 01/12/1996, de 02/01/1997 a julho 

de 1997, de 01/06/1999 a 27/08/1999, de 01/08/2000 a setembro de 2000, 

de 15/02/2002 a maio de 2002, de 04/02/2003 a julho de 2003, de 

01/10/2004 a 06/07/2014, de 16/06/2015 a junho de 2016; bem como, na 

condição de trabalhador avulso, no período de 01/03/2002 a 31/03/2002, 

conforme se observa do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais acostado ao ID nº 13525170, págs. 16. Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que o requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que o autor Reginaldo Sousa Cavalcante é portador de 

moléstia que o torna incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha 

exercendo. A partir dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, 

outrossim, que o requerente, em função da moléstia que apresenta, não 

mais tem condições de concorrer, em paridade de condições com 

terceiros, no mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a 

doença da qual se encontra acometido é insuscetível de cura. Com o 

intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado no ID nº 16236232 e ID 

n.º 16236391, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “Item V, 

alínea b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

perícia (com CID). R. Discopatia degenerativa em todos os níveis lombares, 

associado com abaulamentos discais de L2 e L5, artrose facetária de L3 a 

S1, e osteofitose com esclerose óssea e nódulos de Schmorl em L3-L4; 

Na eletroneuromiografia, evidencia-se Radiculopatia de S1. (...). Item V, 

alínea f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R. Sim, 

devido a discopatia degenerativa em todos os níveis lombares, associado 

com abaulamentos discais de L2 e L5, artrose facetária de L3 a S1, e 

osteofitose com esclerose óssea e nódulos de Schmorl em L3-L4; Na 

eletroneuromiografia, evidencia-se Radiculopatia de S1. Item V, alínea g) 

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R. 

É permanente e total. (...). Item V, alínea i) Data provável de início da 

incapacidade identificada. Justifique. R. Desde agosto de 2016, por 

atestado de incapacidade” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Por via de consequência, diante desta moldura, deve ser 

restabelecido o benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação 

indevida, em 22/02/2017 (ID n.º 10030427, pág. 1), pois o autor já estava 

incapacitado para o trabalho (conf. resposta ao quesito do Item V, alínea i 

– ID n. 16236391, pág. 2), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(em 30/10/2018), a partir de quando o requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 

01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda 

vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Por derradeiro, cumpre lembrar que, de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Reginaldo Sousa Cavalcante contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

restabelecimento do auxílio-doença, para o requerente Reginaldo Sousa 

Cavalcante, desde a data da cessação indevida, em 22/02/2017 (ID n.º 

10030427, pág. 1), até a data da juntada aos autos do laudo médico (em 

30/10/2018), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Determino 

que se expeça ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

manutenção/restabelecimento do benefício previdenciário nos termos da 
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decisão acostada ao ID n.º 21924992. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CARRIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000995-82.2017.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por Maria Aparecida Carrijo contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da obrigação jurídica. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

deduz-se que o executado realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial e, como consequência direta, Julgo 

Extinto o processo, com julgamento do mérito, devido a consumação do 

pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRES NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000693-19.2018.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por Maires Nunes da Silva contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da obrigação jurídica. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

deduz-se que o executado realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial e, como consequência direta, Julgo 

Extinto o processo, com julgamento do mérito, devido a consumação do 

pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001197-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MAZUREK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001197-59.2017.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por Cristina Mazurek contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da obrigação jurídica. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e, como consequência direta, Julgo Extinto o processo, 

com julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquive-se o processo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003288-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE TEREZINHA GRANDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003288-59.2016.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por Marlice Terezinha Grander contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

deduz-se que o executado realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial e, como consequência direta, Julgo 

Extinto o processo, com julgamento do mérito, devido a consumação do 

pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001531-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001531-59.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A contra Valcanaia & 

Paludo Ltda EPP, ambas já qualificadas no processo. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, mormente 

o conteúdo do termo de acordo juntado no evento nº 20877809 - págs. 

1/4, deduz-se que as partes litigantes realizaram transação civil, com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. 
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Importante registrar, por fim, que o acordo envolveu o débito 

remanescente, sendo que os bens objeto do contrato foram apreendidos e 

depositados em mãos da instituição financeira requerente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência direta, Declaro 

consolidada em mãos da instituição financeira requerente a posse e a 

propriedade dos bens descritos na inicial e Julgo Extinto o presente feito, 

com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ 

do Código de Processo Civil. Custas integralizadas quando do ajuizamento 

da ação. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000786-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000786-11.2020. 8.11.0045. Trata-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra Vanderlei 

Aparecido Leite, em que o credor pretende a satisfação de seu crédito, 

consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte 

autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em 

obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência 

de necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

foi ultimada a citação do requerido, o [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o requerimento de desistência e, como consequência direta, Julgo Extinto 

o Processo, sem a resolução de seu mérito. Isento do pagamento de 

custas judicias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004834-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTI & BASSO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

KARINE DUCCI LOURENCO OAB - MT0019982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

ALTAIR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004834-47.2019.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão do embargante limita-se a rediscutir a matéria. Efetivamente, ao 

contrário do que entendeu a embargante, a decisão judicial atacada não 

padece de omissão, visto que foi reconhecida expressamente a existência 

de nova relação jurídica processual entre advogado-exequente e o 

devedor-executado e, consequentemente, a necessidade de quitação das 

custas judiciais, em conformidade com a Tabela B, item I c/c letra ‘a’ do 

Provimento n.º 11/2018-CGJ/TJMT. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que a embargante objetiva 

provocar a reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro 

material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, 

considero que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. 

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, Mantenho na íntegra o veredicto anteriormente lançado. 

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 

1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003052-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003052-39.2018.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença ajuizado por Dipagro Ltda. contra Joarez Luis Pinotti, em que 

objetiva a satisfação do crédito. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes 

firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida. 

Cumpre destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo 

de acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 
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entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão, e, como 

consequência, com espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código 

de Processo Civil, Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: 

TJRS, Agravo de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: 

Des. Liége Puricelli Pires, j. em 29/05/2012]. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005666-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005666-80.2019.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização promovida por Omega Transportes Rodoviários Ltda contra 

Librelato S/A Implementos Rodoviários, ambas já qualificadas no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente o teor do termo de acordo anexado nos autos, deflui-se 

que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de por fim à 

celeuma estabelecida (evento nº 14675067). Cumpre destacar, ainda, que 

não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber 

a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Homologo, por 

sua vez, o pedido de renúncia do prazo recursal. Custas integralizadas 

quando do ajuizamento da ação. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003321-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ANA BIANCHINI TOMASSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA LEITE OAB - PR15022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003321-15.2017.8.11.0045. Trata-se 

de Ação Previdenciária ajuizada por LEILA ANA BIANCHINI TOMASSON 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em 

síntese, ter postulado a concessão de sua aposentadoria por tempo de 

contribuição, mas o pedido foi negado porque não reconhecido, como 

tempo de serviço, o período de exercício de atividade rural. Acrescentou 

estar equivocada a decisão administrativa, salientando que o período deve 

ser computado para fins de aposentadoria, referindo que laborava na 

agricultura, em regime de economia familiar. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido, para que fosse condenado o réu a conceder a 

aposentadoria por tempo de contribuição, desde o requerimento 

administrativo. A autarquia ré apresentou resposta, ocasião em que 

alegou que a requerente não preenche os requisitos legais para fazer ‘jus’ 

ao benefício previdenciário invocado. Pugnou, ao final, pela improcedência 

do pedido. Houve réplica, momento em que a autora, repisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, ocasião em 

que foram fixados os pontos controvertidos da lide e determinada a coleta 

de prova em audiência (evento nº 14578758). Durante a instrução foi 

colhido o depoimento pessoal da autora e inquiridas três testemunhas. 

Encerrada a instrução, apenas a autora apresentou alegações finais 

(evento nº 22413022). A parte ré deixou fluir o prazo sem manifestação. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Deveras, a aposentadoria por tempo de 

contribuição foi criada pela Emenda Constitucional nº 20/98, em 

substituição à antiga aposentadoria por tempo de serviço. Antes da 

promulgação da citada Emenda Constitucional, a aposentadoria por tempo 

de serviço era devida aos homens, a partir dos 30 anos de serviço, e às 

mulheres, a partir dos 25 anos de serviço, consoante disciplina dos 

artigos 52 e 53 da Lei 8.213/91. Existiam, portanto, dois tipos de 

aposentadoria por tempo de serviço: I) aposentadoria proporcional por 

tempo de serviço, concedida entre os 25 e os 29 anos de serviço, para as 

mulheres, e entre os 30 e 34 anos de serviço para os homens, com renda 

mensal inicial adequada ao tempo cumprido, qual seja, 70% do 

salário-de-benefício, acrescido de 6% para cada novo ano acrescido ao 

mínimo, até chegar aos 94%; II) aposentadoria integral por tempo de 

serviço, concedida aos 30 anos de serviço, para as mulheres, e aos 35 

anos de serviço, para os homens, com renda mensal inicial de 100% do 

salário-de-benefício. O artigo 202, §1º da Constituição Federal, em sua 

redação anterior à reforma previdenciária, também disciplinava a matéria, 

facultando a aposentadoria proporcional a partir dos 30 anos de serviço, 

para os homens, e dos 25, para as mulheres. Previu, ainda, a referida 

Emenda Constitucional nº 20/98, regras de transição, garantindo aos 

segurados inscritos no RGPS até 16.12.1998, inclusive oriundos de outro 

regime de Previdência Social, o direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, desde que cumprida a carência exigida e atendidos os 

requisitos legais [arts. 187 e 188 do Decreto nº 3.048/1999]. Aos 

segurados inscritos no RGPS a partir de 17.12.1998, inclusive os oriundos 

de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência 

exigida, restou garantido o direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, desde que comprovem: a) 35 anos de contribuição, se 

homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher. Para além disso, o artigo 4º 

da Emenda Constitucional nº 20/98 estabeleceu que “observado o 

disposto no art. 40, §10, da Constituição Federal, o tempo de serviço 

considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, 

cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de 

contribuição”. Portanto, em que pese a nova denominação do benefício, a 

citada emenda determinou que se considera como tempo de contribuição, 

até que lei específica discipline a matéria, o que a legislação vigente 

quando do advento da reforma considera como tempo de serviço. Como 

ainda não foi editada nova legislação, deve ser aplicado, quanto ao tempo 

de serviço, o disposto no artigo 55 da Lei nº 8.213/1991. Tem-se, pois, 

como tempo de serviço o tempo de vínculo previdenciário, na condição de 

segurado facultativo ou obrigatório, satisfeitos os requisitos legais, sendo, 

ainda, tomados como tempo de serviço os períodos elencados no artigo 55 

da Lei nº 8.213/1991, entre eles, o tempo de serviço como trabalhador 

rural anterior à publicação da referida Lei, ocorrida em 31/10/1991. Aliás, o 

parágrafo segundo do artigo 55 da Lei 8.213/1991 é expresso: “o tempo 

de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início da 

vigência da Lei 8.213/91, será computado independentemente do 

recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito 

de carência”. Dessa forma, apresenta-se perfeitamente possível o 

cômputo do tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei nº 

8.213/1991, independentemente do recolhimento de contribuições, para 

fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço [STJ, 

AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, 

DJe de 08/10/2012; STJ, AgRg no REsp 697.213/SP, Rel. Ministro Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04/08/2014]. Por outro lado, o cômputo do 

tempo de labor rurícola, na condição de segurado especial, posterior à 

vigência da Lei nº 8.213/91, somente pode ser utilizado se recolhidas as 

necessárias contribuições facultativas, como contribuinte individual. Esta é 

a inteligência do art. 39 da Lei nº 8.213/1991. Efetivamente, o conteúdo do 

enunciado da Súmula n.º 272 do STJ traduz essa orientação, e registra, 

de maneira taxativa, que: “O trabalhador rural, na condição de segurado 

especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural 

comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se 
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recolher contribuições facultativas”. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, deflui-se que a questão em 

debate consiste na possibilidade de se reconhecer o período de atividade 

rurícola especificado na petição inicial como de 20/10/1984 a 19/10/1986 e 

de 01/11/1991 a 11/11/1992 para, somado ao período de trabalho urbano, 

propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à 

autora. Apresenta-se possível, portanto, no presente caso, a análise do 

direito da autora de obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição com cômputo do alegado período de atividade rurícola anterior 

à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente de indenização. Pois 

bem. Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a 

autora logrou comprovar, mediante a apresentação de prova 

documental/material, o exercício de atividade laboral rural, em regime de 

economia familiar, consoante se pode extrair do teor dos seguintes 

documentos: certidão do Registro de Imóveis de Dois Vizinhos/PR, datada 

de 10/06/1977, qualificando o pai da requerente como agricultor; ficha de 

inscrição do pai da autora no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dois 

Vizinhos, prova do cadastro do pai da demandante junto ao Incra (eventos 

nsº 9668115 e 9668142). Ao esmiuçar o conteúdo da prova testemunhal 

produzida denota-se que a requerente de fato, durante o intervalo de 

tempo anterior ao exercício da atividade urbana, desempenhou atividades 

rurícolas. Com o objetivo de corroborar com tais assertivas, lanço mão do 

conteúdo do depoimento prestado pelas testemunhas Ivanir, Amilton e 

Natália (eventos nsº 16419756, 16419769 e 16420256), que disseram, de 

forma uníssona e uniforme, que a autora residia com os pais, em sítio 

localizado no interior do município de Dois Vizinhos/PR, onde a família 

trabalhava na lavoura/agricultura para subsistência – o que corrobora a 

afirmação da autora, quando do seu depoimento pessoal (evento nº 

15600267), de que trabalhou como agricultora/lavradora, desde criança 

até completar 18 anos de idade, quando passou a trabalhar na 

Cooperativa Agrícola Mista Duovizinhense Ltda. Portanto, diante desta 

moldura, quanto ao período laborado na agricultura, compreendido entre 

20/10/1984 e 19/10/1986, quando a autora tinha entre 10 e 12 anos, não 

há dúvida alguma, restou perfeitamente comprovado nos autos. Há 

documentos mais do que suficientes, corroborados pela prova 

testemunhal, dando conta que a autora trabalhou na agricultura durante o 

período em questão. Tocante ao período de 01/11/1991 a 11/11/1992 foi 

acostado aos autos o comprovante de recolhimento das contribuições 

(evento n.° 9668233). Importante ressaltar, por oportuno, que é 

perfeitamente possível computar o trabalho rural mesmo antes dos 14 

anos de idade (na hipótese a autora pretende a partir dos 10 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 [cnf. 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]. O período 

de labor urbano da autora, por sua vez, encontra-se incontroverso nos 

autos, na medida em que o réu deixou de impugná-lo. Por conseguinte, 

considerados os períodos de atividade rural e urbana acima mencionados, 

deflui-se que a autora, quando do requerimento administrativo, formulado 

em 07/02/2017 (evento nº 9892441 – pág. 18), contava com 30 anos, 6 

meses e 24 dias de tempo de serviço, de tal modo que, presentes os 

requisitos legais, a procedência do pedido, que visa à concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição, é medida que se impõe. 

Importante registrar, por decorrência, que é direito subjetivo da segurada 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 à demandante [cnf.: TRF4, EINF 

2008.72.05.001915-0, Terceira Seção, Relator Néfi Cordeiro, D.E. 

13/05/2013]. Cumpre lembrar, ainda, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Por derradeiro, partindo da premissa consistente no fato de 

que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de que 

a autora comprovou o preenchimento dos requisitos para obtenção do 

benefício — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do benefício 

previdenciário pode catalisar a requerente, já que se trata de beneplácito 

que tem natureza eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), 

considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a 

concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por LEILA ANA BIANCHINI TOMASSON contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, para o fim de: a) Condenar a autarquia requerida 

a averbar o tempo de serviço rural da requerente, como segurado 

especial, correspondente ao período de 20/10/1984 a 19/10/1986 e 

01/11/1991 a 11/11/1992, e, ao mesmo tempo, Conceder o benefício da 

aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos a partir do 

requerimento administrativo (07/02/2017), 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; b) Condenar a autarquia requerida no 

pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002117-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELDEN RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002117-33.2017.8.11.0045. JOSE 

HELDEN RODRIGUES SILVA, devidamente qualificado, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, ter sofrido acidente, 

enquanto se deslocava para o trabalho, que lhe causou lesão na coluna. 

Alegou que as sequelas do acidente lhe impossibilitam de exercer 

atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, 

oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar 

atividades laborais. Disse que recebia auxílio doença, cujo pagamento foi 

interrompido em 21/06/2016. Postulou, em sede de antecipação de tutela 

seja retomado pagamento do auxílio doença e, posteriormente, pela 

procedência dos requerimentos para o fim de converter o auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez. Foi indeferida a antecipação de tutela. 

Promovida a citação da ré, a autarquia apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade de 

segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 339 de 378



laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido 

despacho saneador e determinada a realização de perícia médica. Veio 

aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. A parte 

autora formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

antecipação de tutela. Foi deferida a tutela de urgência. Encerrada a 

instrução, apenas a parte autora apresentou memoriais. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreado ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

autor já auferia o auxílio-doença, deferido até 21/06/2016 (Evento n.° 

8073763 - pg. 01). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que o 

autor é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual a requerente se encontra 

acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado nos eventos n.º 13076409 e 13076484, o qual foi 

coroado com as seguintes conclusões: “5)Quais as lesões e/ou 

conseqüências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor? R 

Discopatia degenerativa hérnia de disco e artrose lombar e dorsalgia 

irradiada a membros inferiores. Tendinopatia e entesopatia de joelhos.. (...) 

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)? R Sim, desde agosto 

de 2015. (...) 13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o 

trabalho para as atividades que anteriormente exercia? R Sim. 14) Se 

incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para 

toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. 

R É total. 15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(ª) 

Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou 

temporária? R É permanente.” Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova trazida aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para realizar qualquer 

atividade laboral. Consequentemente, faz jus o autor à concessão do 

auxílio-doença, desde a data da cessação administrativa do benefício, em 

21/06/2016 (evento n.° 8073763), pois já estava incapacitado para o 

trabalho (conf. resposta ao quesito 11 do laudo pericial), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico, em 07/05/2018 (eventos n.° 13076409 

e 13076484), a partir de quando a requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por FENELON TEOBALDO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para o fim 

de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como corolário natural, Determinar que o 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento do 

benefício de auxílio-doença, para o requerente Fenelon Teobaldo, a partir 

da data da cessação administrativa do benefício (21/06/2016), até a data 

da juntada aos autos do laudo médico (07/05/2018), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação — as prestações vencidas 

—, excluídas eventuais parcelas vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000906-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL KLAITON DE ARAUJO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000906-88.2019.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão formulada por Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Miguel Klaiton de Araújo, sob o fundamento de que o 

requerido deixou de realizar o pagamento da décima quarta prestação do 

contrato de mútuo que visa a promover a aquisição de veículo automotor. 

Asseverou que o crédito é garantido por alienação fiduciária, e que, 

comprovada a mora é imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, 

a procedência do pedido para o fim de determinar-se a busca e apreensão 

do objeto. Foi deferida a medida liminar. Procedeu-se à citação do 

requerido que, por sua vez, apresentou contestação, ocasião em que 

suscitou a aplicabilidade da teoria da imprevisão, visto que durante a 

normalidade contratual teve gastos inesperados com a saúde de sua mãe, 

o que afetou sua saúde financeira, impedindo-o de realizar a quitação do 

contrato. O requerido formulou, junto à contestação, proposta de 

parcelamento do débito. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. O 

requerente, devidamente intimado acerca da proposta de acordo, 

manifestou recusa à proposta de parcelamento do débito e, por fim, 

requereu o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, impende 

acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a 

produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na 

hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de 

equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das 

matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade e de 

maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de 

questões de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. 1. Da aplicabilidade da teoria da 

imprevisão. A teoria da imprevisão justifica a revisão ou a resolução do 

contrato devido a ocorrência de acontecimentos imprevistos e 

imprevisíveis, de caráter anormal e extraordinário, que modificam as 

condições contratuais, a ponto de tornar a prestação extremamente 

onerosa e produzir “um estado de desvantagem” para um das partes 

contratantes. A teoria da imprevisão fundamenta-se na aplicabilidade da 

cláusula ‘rebus sic standibus’ que preconiza que a sujeição ao efeito 

vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’) 

condiciona-se à manutenção, no exato momento da execução da 

obrigação contratual, do mesmo estado de fato existente quando da 

formação do negócio jurídico. Efetivamente, a teoria da imprevisão visa a 

corrigir desequilíbrios no contrato, que comprometam a aplicabilidade do 

princípio da equivalência das prestações, e pressupõe a inesperada 

alteração do ambiente contratual existente no momento da contratação, 

decorrente de fato superveniente imprevisto e imprevisível, absolutamente 

extraordinário, a ocorrência de estado de onerosidade excessiva para 

uma das partes contratantes e, também, o enriquecimento injusto de uma 

das partes contratantes. Cabe referir, ainda, neste ponto, dado a extrema 

relevância/pertinência de suas observações, a lição de Arnaldo RIzzardo 

[“Direito das Obrigações: Lei n.º 10.406/2002”, 2.ª edição, Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 448], cujo magistério sobre a teoria da imprevisão 

assinala: “Quanto à teoria da imprevisão, fundada na cláusula latina rebus 

sic stantibus, que expressa a subordinação do vínculo obrigatório à 

continuação daquele estado de fato vigente ao tempo da estipulação, nada 

tem de novo, eis que foi criação do direito canônico, desenvolvendo-se 

nos séculos XIV e XVI e sucumbindo com a Revolução Francesa. Foi 

exumada especialmente nos períodos que se seguiram às duas grandes 

guerras mundiais, diante da necessidade de ressurgir os valores dos 

negócios contratados antes das hecatombes, e a serem cumpridos 

depois, quando se verificava uma violenta desvalorização das moedas. No 

seu delineamento, corresponde a espécie ao princípio que admite a 

revisão ou a rescisão do contrato em certas circunstâncias especiais, 

como na ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevistos, que 

tornam a prestação de uma das partes sumamente onerosa. “Interessa 

estabelecer os elementos para a sua aplicação, reportando-se aos 

destacados por Arnoldo Medeiros da Fonseca: a) a alteração radical no 

ambiente objetivo existente ao tempo da formação do contrato, decorrente 

de circunstancias imprevistas e imprevisíveis; b) onerosidade excessiva 

para o devedor e não compensada por outras vantagens auferidas 

anteriormente, ou ainda esperáveis, diante dos termos do ajuste; c) 

enriquecimento inesperado e injusto para o credor, como consequência 

direta da superveniência imprevista. “Mister acrescentarem-se, ainda, 

outros requisitos, para tornar induvidoso o direito ao uso da cláusula, 

como ‘inexistência de mora, ou culpa do devedor na alteração do ambiente 

objetivo’ (…)” — com destaques não inseridos no texto original. Com base 

nessas considerações, depreende-se, por inferência racional, que a 

superveniência do desemprego, problemas de saúde, de redução da 

renda ou de outra circunstância modificadora das condições financeiras 

do devedor, não justificam a revisão do contrato com fundamento na teoria 

da imprevisão, haja vista que não configuram fatos extraordinários e 

imprevisíveis, na medida em que as variações salariais e a perda de renda 

constituem fatos naturais da vida, álea ordinária e previsível de risco, 

inerente ao contrato de financiamento de média e de longa duração. Nessa 

mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do 

acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CONTRATO. PROBLEMAS DE SAÚDE E 

DESEMPREGO. FATOS SUBJETIVOS E PESSOAIS. INAPLICABILIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Apenas os acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, que alterem as circunstâncias objetivas do 

contrato, sejam alheios às partes e tornem as prestações contratadas 

excessivamente onerosas para uma delas, autorizam a revisão das 

cláusulas contratuais. II - Nesse sentido, tratando-se os problemas de 

saúde e o desemprego de fatos subjetivos e pessoais, sua ocorrência, 

por si só, não autoriza a revisão das cláusulas contratuais”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.07.343906-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto 

Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2009, publicação da 

súmula em 23/11/2009) – grifos inexistentes no texto original. “AÇÃO 

REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO 

IMPREVISÍVEL. DESEMPREGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. O judiciário não interfere em valores 

livremente pactuados entre as partes contratantes, eis que o contrato faz 

lei entre as partes e a revisão de cláusulas contratuais só pode ser feita 

em casos extraordinários. Deste modo, a aplicação da teoria da 

imprevisão somente é cabível quando, em decorrência de acontecimentos 

inesperados e imprevisíveis, uma das partes contratantes for submetida à 

onerosidade excessiva da prestação, em patente desequilíbrio contratual. 

O desemprego é fato comum e reiterado na atualidade não justificando, 

por si só, a revisão do contrato cujas cláusulas foram livremente 

pactuadas sem a ocorrência de qualquer mácula de ilegalidade ou 

abusividade. Matérias erigidas somente em sede recursal não poderão ser 

analisadas pelo juízo ad quem, sob pena de ofensa ao princípio da 

devolutividade e ao instituto da preclusão” (TJMG, Apelação Cível n.º 

1.0702.05.252382-7/001, 17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Irmar Ferreira 

Campos, julgado em 12/06/2008) – grifos inexistentes no texto original. 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 6º, V, CDC. 

DESEMPREGO SUPERVENIENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE BASE 

OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR CIRCUNSTÂNCIA 

SUBJETIVA DE CONSUMIDOR. A teoria da imprevisão adotada pelo Código 

Civil de 2002, em seu artigo 478, exige que o desequilíbrio capaz de impor 

a revisão contratual seja imprevisível e se dê na base objetiva do contrato. 

Segundo o STJ, 'o preceito insculpido no inciso V do artigo 6.º do CDC 

dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando 

a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o 

consumidor' (REsp 417927/SP). O simples desemprego da consumidora 

não é causa objetiva necessária à revisão do contrato por onerosidade 

excessiva visto que não se refere a qualquer circunstância objetiva 

ensejadora da aplicação do artigo 6º, V, CDC. Recurso não provido” 

(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0707.09.181341-0/001, 10.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Cabral da Silva, julgado em 21/03/2011) — com destaques 

não inseridos no texto original. “REVISIONAL DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CONTRATO. DESEMPREGO. FATO 
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SUBJETIVO E PESSOAL. INAPLICABILIDADE. Apenas os acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, que alterem as circunstâncias objetivas do 

contrato, sejam alheios às partes e tornem as prestações contratadas 

excessivamente onerosas para uma delas, autorizam a revisão das 

cláusulas contratuais. Tratando-se o desemprego de fato subjetivo e 

pessoal, sua ocorrência, por si só, não autoriza a revisão das cláusulas 

contratuais” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0701.05.107068-1/001, 14.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Valdez Leite Machado, julgado em 18/04/2007) 

— com destaques não inseridos no texto original. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que 

não existe prova material que demonstre, com um grau mínimo de 

segurança, a ocorrência de fato superveniente extraordinário e 

imprevisível, de caráter geral, que dinamizou excessiva onerosidade no 

contrato e dado a ausência de situação de nulidade e abusividade, 

conclui-se, por força de proposição lógica, que a pretensão de revisão do 

contrato deve ser rechaçada. 2. Da aplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial. Não constitui demasia destacar, por 

conveniente, que, embora este magistrado tenha posicionamento pessoal 

em rota/linha de contraposição — materializado em decisões anteriormente 

proferidas —, de acordo com expressivo/significativo entendimento 

jurisprudencial versando acerca da temática ‘sub judice’, é inaplicável a 

teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969, dado que a sua aplicação é incompatível com a 

legislação de regência, na medida em que o art. 3.º § 2.º do Decreto-Lei 

n.º 911/1969 estabelece que a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, o que compreende as parcelas vencidas, vincendas e os seus 

encargos. Esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos 

proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO 

EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. 

INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 921/CPC. SEIS 

ANOS PARA A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. SÚMULA 283/STJ. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PONTOS DE FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACÓRDÃO EXARADO. ART. 239, § 1º, DO CPC. TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 

911/69. ACÓRDÃO CONFORME PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 

PONTOS DE INSURGÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a 

conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão 

recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 

Aplicação analógica. No caso, a incidência do art. 921 do CPC/15 não foi 

especificamente impugnada nas razões de recurso especial. 2. É sólida a 

jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do 

adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69. 

Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos 

a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem 

estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais 

Superiores. 3. Os aspectos fáticos invocados pela ora agravante para 

sustentar que não se realizou o suprimento da citação por 

comparecimento espontâneo da parte ré desafiaram as premissas fáticas 

adotadas no v. acórdão recorrido. Sindicar aludido aspectos do caso 

concreto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório estabelecido 

nos autos, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. A suposta 

violação aos arts. 240, 802 do CPC/15 e 189 do CCB não foi objeto de 

exame nos fundamentos do acórdão recorrido exarado pelo Tribunal de 

origem. De tal modo, a invocação de violação a lei federal, neste caso, 

atrai a incidência do óbice sumular do enunciado 211/STJ. 5. Agravo 

Interno não provido. (AgInt no AREsp 1502241/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 

24/09/2019) – grifos inexistentes no texto original. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" 

(REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente 

representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção 

do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de 

que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação 

fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator 

para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348/DF, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/03/2018, DJe 14/03/2018) – grifos inexistentes no texto original. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando 

sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , 

quando a lei especial de regência expressamente condiciona a 

possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só 

tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise 

(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação 

firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 

1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a 

restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no 

prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e 

apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida 

como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os 

encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão 

(prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra 

via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso 
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com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida 

de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem 

poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do 

inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do 

bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no 

patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem 

sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem 

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria 

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o 

credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima 

parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 

1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 

16/03/2017) – grifos inexistentes no texto original. Portanto, diante deste 

cenário, conclui-se, por inferência racional, que não subsiste espaço para 

aplicação da teoria do adimplemento substancial. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial por Portoseg S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento contra Miguel Klaiton de Araújo, para 

o fim de: a) Declarar consolidado em mãos da instituição financeira 

requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial, na 

forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. 

Concedo ao requerido o benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, 

fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

ao requerido, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004112-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004112-13.2019.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em 

desfavor de Vanilson Pereira dos Santos. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte 

autora manifestou a intenção de não mais imprimir andamento aos atos do 

processo, revelando a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de necessidade 

de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não ultimada a citação 

do réu [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de 

seu mérito. Indefiro o pedido de desbloqueio de restrição junto ao DETRAN, 

pois não subsiste decisão judicial impondo a inserção de restrição na base 

de dados do Renavam. Custas integralizadas quando do ajuizamento da 

petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000879-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON TOZZI BELMONT (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000879-08.2019.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que o requerido, 

devidamente citado, deixou de concretizar o pagamento espontâneo da 

dívida e também não apresentou embargos à ação monitória (eventos n.º 

20111218 e 24243588). Logo, diante desta moldura, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil, Declaro 

constituído, de pleno direito, os documentos que fundamentam a ação 

monitória, como título executivo judicial. Proceda-se a intimação da 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001560-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLISNALDO DA SILVA MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001560-75.2019.8.11.0045. Requerente: Clisnaldo da Silva Melo. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 2 de março de 2020. Clisnaldo da Silva 

Melo, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 
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de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi relegado o exame do 

pedido liminar e determinada a realização de perícia médica. Realizada a 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na sequência foi deferida a 

tutela de urgência e determinada a citação da autarquia requerida. Citada, 

a autarquia requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, o autor 

deveria comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e 

absoluta para exercer atividades laborais. Impugnou os demais termos da 

inicial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberações. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. A incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que o autor verteu contribuições previdenciárias, 

na condição de empregado, desde 22/06/2012 (evento nº 22671542) e o 

pedido de concessão do benefício foi indeferido unicamente porque houve 

parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 

19209252 – pág. 1). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que o 

autor é portador de moléstia que o torna incapaz, de forma total e 

permanente, para desenvolver trabalhos braçais. Com o intuito de 

corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados 

no respeitável laudo técnico, encartado nos eventos nº 21028997 e 

21029008, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R 

Osteofitose toracolombar, discartrose toracolombar, três hérnias de disco 

lombares e uma delas com compressão radicular bilateral. CID 10 M544, 

M51, M19, M79, M545, H904. (...). f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a osteofitose toracolombar, 

discartrose toracolombar, três hérnias de disco lombares e uma delas com 

compressão radicular bilateral. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? R É permanente e total para trabalhos 

braçais. (...). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. R 2018. (...) l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e 

permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o 

exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual 

atividade? R É total e permanente para trabalhos braçais. m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? R Não atualmente. (...). p) É possível estimar 

qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) 

periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu 

trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R Não 

haverá recuperação” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se acha incapacitado 

de forma total e permanente para a atividade laboral que vinha exercendo 

de operador de máquinas, o que enseja a concessão do benefício de 

auxílio-doença pleiteado. Não há falar, neste momento, em aposentadoria 

por invalidez, pois a incapacidade do autor é somente para desenvolver 

trabalhos braçais, havendo possibilidade de reabilitação profissional, em 

atividades que não demandem esforço físico, como as de natureza 

burocrática, sendo que atualmente o autor conta com apenas 38 anos de 

idade. Vale lembrar, por oportuno, que incumbe ao INSS, nos termos do 

art. 62 da Lei nº 8.213/91, submeter o autor a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade compatível com a sua 

incapacidade. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Regionais Federais o seguinte aresto que versa acerca de questão que 

guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. PROVA. INCAPACIDADE PARCIAL 

PERMANENTE. REABILITAÇÃO. 1. São três os requisitos para a 

concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a 

qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais, salvo nos casos excepcionados por lei; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. O segurado portador de 

enfermidade que o incapacita para o exercício de sua atividade laboral 

habitual tem direito à concessão do benefício de auxílio-doença. 3. Não 

sendo total a incapacidade da parte autora, mostra-se não só adequado 

como também necessário que se promova o processo de reabilitação 

profissional, conforme previsto no art. 62 da Lei 8.213/91, mantendo-se, 

enquanto isso, o benefício de auxílio-doença.” (TRF4, AC 

5007611-13.2018.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator 

Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 25/06/2019) – com 

destaques não inseridos no texto original. Logo, comprovado através do 

laudo pericial padecer o autor de doença que a torna incapacitado para o 

exercício de suas funções habituais, considero que o requerente faz jus à 

concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data do requerimento 

na via administrativa, em 15/01/2019 (evento nº 19209252 – pág. 1), pois o 

autor já estava incapacitado para o trabalho, conforme se extrai das 

respostas aos quesitos formulados. Em se tratando de benefício de 

natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, devendo 

ser mantido até a reabilitação do autor para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, caso considerado não-recuperável, até a conversão do 

benefício em aposentadoria por invalidez [cnf.: TRF 4ª Região: Reexame 

Necessário nº 5002168-74.2011.404.7009/PR. Relatora: Loraci Flores de 

Lima, Sexta Turma, julgado em 31/08/2011]. Cumpre lembrar, por sua vez, 

que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 

905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Clisnaldo da Silva 

Melo contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o Instituto Nacional do 

Seguro Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para o 

requerente Clisnaldo da Silva Melo, contado a partir da data da cessação 

administrativa (15/01/2019), devendo incidir, sobre os valores das 

parcelas vencidas e não pagas administrativamente, juros de mora desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção 
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monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação — as prestações vencidas 

—, excluídas as parcelas vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a 

natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002036-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002036-16.2019.8.11.0045. Requerente: Sandra Maria do Nascimento 

Araujo. Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz 

Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 2 de março de 2020. Sandra 

Maria do Nascimento Araujo, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade 

na área urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida 

na condição de contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que 

lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi 

relegado o exame do pedido liminar e determinada a realização de perícia 

médica. Realizada a perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na 

sequência foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação da 

autarquia requerida. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que a autora já auferia o auxílio-doença e o 

pedido de prorrogação do benefício foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 

19694422 – pág. 1). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 

autora é portadora de moléstia que o torna incapaz, de forma total e 

permanente, para desenvolver trabalhos braçais. Com o intuito de 

corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados 

no respeitável laudo técnico, encartado nos eventos nº 21950818 e 

21950825, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R M 

51-Outros transtornos de discos intervertebrais; M 79-Outros transtornos 

dos tecidos moles, não classificados em outra parte; M 54.4 -Lumbago 

com ciática; M 19 -Outras artroses; G 58 -Outras mononeuropatias; M 54.5 

-Dor lombar baixa; M51.9 -Transtorno não especificado de disco 

intervertebral classificação internacional de doenças. (...). f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R Sim, 

devido a M 51-Outros transtornos de discos intervertebrais; M 79-Outros 

transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte; M 54.4 - 

Lumbago com ciática; M 19 -Outras artroses; G 58 -Outras 

mononeuropatias; M 54.5 -Dor lombar baixa; M51.9 -Transtorno não 

especificado de disco intervertebral classificação internacional de 

doenças. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 

do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou 

total? R É permanente e total para trabalhos braçais. h) Data provável do 

início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 

2018. i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R 

Desde Novembro de 2018, por atestado de incapacidade. (...) l) Caso se 

conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se 

o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional 

ou para a reabilitação? Qual atividade? R É total e permanente para 

trabalhos braçais. m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? R Não 

atualmente. (...). p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento 

necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de 

voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)? R Não haverá recuperação” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se acha incapacitada 

de forma total e permanente para a atividade laboral que vinha exercendo 

de operador de produção, o que enseja a concessão do benefício de 

auxílio-doença pleiteado. Não há falar, neste momento, em aposentadoria 

por invalidez, pois a incapacidade do autor é somente para desenvolver 

trabalhos braçais, havendo possibilidade de reabilitação profissional, em 

atividades que não demandem esforço físico, como as de natureza 

burocrática, sendo que atualmente o autor conta com apenas 41 anos de 

idade. Vale lembrar, por oportuno, que incumbe ao INSS, nos termos do 

art. 62 da Lei nº 8.213/91, submeter o autor a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade compatível com a sua 

incapacidade. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 
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posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Regionais Federais o seguinte aresto que versa acerca de questão que 

guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. PROVA. INCAPACIDADE PARCIAL 

PERMANENTE. REABILITAÇÃO. 1. São três os requisitos para a 

concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a 

qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais, salvo nos casos excepcionados por lei; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. O segurado portador de 

enfermidade que o incapacita para o exercício de sua atividade laboral 

habitual tem direito à concessão do benefício de auxílio-doença. 3. Não 

sendo total a incapacidade da parte autora, mostra-se não só adequado 

como também necessário que se promova o processo de reabilitação 

profissional, conforme previsto no art. 62 da Lei 8.213/91, mantendo-se, 

enquanto isso, o benefício de auxílio-doença.” (TRF4, AC 

5007611-13.2018.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator 

Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 25/06/2019) – com 

destaques não inseridos no texto original. Logo, comprovado através do 

laudo pericial padecer a autora de doença que a torna incapacitada para o 

exercício de suas funções habituais, considero que a requerente faz jus à 

concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação na 

via administrativa, em 24/04/2019 (evento nº 24041555 – pág. 1), pois a 

autora já estava incapacitada para o trabalho, conforme se extrai das 

respostas aos quesitos formulados. Em se tratando de benefício de 

natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, devendo 

ser mantido até a reabilitação da autora para outra atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, caso considerado não-recuperável, até a 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez [cnf.: TRF 4ª 

Região: Reexame Necessário nº 5002168-74.2011.404.7009/PR. Relatora: 

Loraci Flores de Lima, Sexta Turma, julgado em 31/08/2011]. Cumpre 

lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento consolidado no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por 

Sandra Maria do Nascimento Araujo contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela 

de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento 

do benefício de auxílio-doença, para a requerente Sandra Maria do 

Nascimento Araujo, contado a partir da data da cessação administrativa 

(24/04/2019), devendo incidir, sobre os valores das parcelas vencidas e 

não pagas administrativamente, juros de mora desde a citação ou desde 

quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde 

quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas as parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004043-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO CARMO GENTIL OAB - SP208756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GODOFREDO MENDES VIANNA OAB - RJ073562 (ADVOGADO(A))

CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO OAB - RJ067677 (ADVOGADO(A))

ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA OAB - RJ164462 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE ROCHA AMARES OAB - RJ216111 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004043-15.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação Indenizatória 

proposta por Popcorn Indústria e Comércio de Cereais Ltda contra CMA 

CGM Société Anonyme, em que a requerida arguiu, como matéria 

preliminar de mérito, a incompetência da autoridade judiciária brasileira 

para processar e julgar a presente ação, visto que o contrato internacional 

firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro estrangeiro. 

Em resposta, a empresa requerente defendeu, em resumo, a nulidade da 

cláusula de eleição de foro, diante da incidência das normas contidas no 

Código de Defesa do Consumidor. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Oportunizada a manifestação 

da parte contrária, decido imediatamente a alegação de incompetência, na 

forma do que preconiza o comando normativo do art. 64, § 2.º do Código 

de Processo Civil/2015. Importante destacar, inicialmente, que o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 25, inovou acerca da cláusula de 

eleição de foro nos contratos internacionais, dispondo expressamente que 

“Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e 

julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo 

estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação”. 

Por sua vez, o verbete da Súmula n.º 335 do Excelso Supremo Tribunal 

Federal registra, de maneira taxativa, que “É válida a cláusula de eleição 

do foro para os processos oriundos do contrato”. E, conforme 

entendimento já manifestado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, “A eleição de foro estrangeiro é válida, 

exceto quando a lide envolver interesses públicos” [cf.: STJ, REsp 

242.383/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, 

julgado em 03/02/2005, DJ 21/03/2005, p. 360]. Pois bem. De acordo com a 

norma de regência, como forma de concretizar-se a aplicação da teoria 

finalista/subjetiva, considera-se consumidor toda aquela pessoa natural ou 

jurídica que realiza a retirada de determinado produto ou serviço do 

mercado econômico, ao adquiri-lo ou utilizá-lo, como destinatário final 

fático e econômico, colocando fim à cadeia de produção. A aquisição do 

produto ou serviço, para efeito de aplicação das regras preconizadas no 

Código de Defesa do Consumidor, deve quebrar a continuidade da cadeia 

produtivo-econômica, com o objetivo de satisfazer necessidade 

privada/pessoal; ou seja, o “consumidor intermediário”, que realiza a 

aquisição ou utilização do produto ou do serviço, com o objetivo de, direta 

ou indiretamente, dinamizar ou incrementar o processo produtivo, ao 

agregar valor ao negócio próprio desenvolvido, não está compreendido no 

âmbito de proteção da definição de consumidor. Interpretação que resulta 

da exegese do conteúdo normativo do art. 2.º da Lei n.º 8.078/1990. 

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

deflui-se que a empresa requerente contratou a empresa requerida para 

prestar serviços de logística de exportação, em operação de transporte 

de contêineres, para fins de viabilizar o embarque de produtos em navios 

a partir do Porto de Santos/SP, com destino ao Porto de Hong Kong 

(China). Segundo o conteúdo da petição inicial, a requerente pretende 

indenização no valor de 157.681,83 (cento e cinquenta e sete mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), ao argumento 

de que os serviços prestados pela empresa requerida foram ineficientes, 

visto que houve atraso na entrega das cargas ao destino e, 

consequentemente, perda da qualidade da mercadoria. Portanto, diante 

desta moldura, levando-se por linha de estima que a aquisição dos 
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serviços de transporte de contêineres, em operações de exportação a 

partir do porto de Santos/SP, foi feita como forma de incremento da 

atividade empresarial, já que a requerente é uma empresa que promove a 

exportação de grãos em larga escala para vários países do mundo e 

possui capital social de R$ 3.240.000,00 (evento nº 15611665 – págs. 

1/9), conclui-se, por inferência racional, que a aquisição dos serviços se 

materializou com o objetivo de realizar a integração no processo de 

produção, transformação e comercialização, haja vista que visava à 

maximização do transporte de seus produtos, para atender os prazos 

estabelecidos nas negociações comerciais com seus compradores, e com 

isso obter vantagem no mercado econômico-financeiro, o quê 

rechaça/desfaz a aplicação das normas preconizadas no Código de 

Defesa do Consumidor. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a respeito 

de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - CLÁUSULA 

VÁLIDA - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O INCREMENTO 

DE ATIVIDADE PRODUTIVA - INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DA 

SÚMULA 59 DO STJ - EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO DO CONTRATO - 

LITIGANTES DETENTORAS DE CONDIÇÕES PARA DEMANDAR EM 

COMARCA DIVERSA DE SUAS SEDES - PRECEDENTES DA SEGUNDA 

SEÇÃO DO STJ. (...). 3. A utilização de serviços ou aquisição de produtos 

com o fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como 

relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor. Precedentes de ambas as Turmas da 

Segunda Seção. (...).” (STJ, CC 146.960/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 

Segunda Seção, DJe 15/03/2017). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE MEIO. CDC. 

INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A utilização de serviços ou 

aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva não 

se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as 

normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no Ag 958.160/MG, Rel. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/03/2012). Por via de 

consequência, diante deste cenário, partindo do pressuposto de que a 

presente ação indenizatória, fundada em responsabilidade contratual, não 

envolve relação de consumo – notadamente porque os serviços da 

empresa requerida foram contratados para o desenvolvimento de 

atividade negocial, integrando a cadeia produtiva da empresa requerente 

–, considerando-se a existência de cláusula contratual expressa 

estabelecendo jurisdição exclusiva de foro estrangeiro, qual seja, Tribunal 

de Commerce de Marseille, na França (‘vide’ evento nº 17207294 – pág. 

4), devido à higidez da eleição de foro estrangeiro em contratos 

internacionais, conclui-se que a autoridade judiciária brasileira não é 

competente para apreciar a demanda, o que leva à extinção do feito, sem 

análise do mérito, por falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais, os seguintes arestos que versam 

a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS 

EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS PELOS DEVEDORES. 

RELAÇÃO JURÍDICA FRUTO DE CONTRATO DE ÂMBITO INTERNACIONAL. 

EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA. FATO IRRELEVANTE NO 

CASO CONCRETO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. 

VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE ORDEM PÚBLICA.AUTONOMIA 

DE VONTADE DAS PARTES.COMPETÊNCIA DO FORO DE 

MILÃO-ITÁLIA.PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO 

PROCESSO.PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES Apelação 

Cível nº 1.596.913-4 fls. 2 de 16 APRESENTADAS. INVERSÃO DO ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando houver 

cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato 

internacional, não compete à autoridade judiciária brasileira o 

processamento e julgamento da ação (inteligência do art. 25 do CPC/2015). 

(...) (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1596913-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador 

Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - J. 25.04.2017) — com 

destaques não inseridos no texto original. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO INTERNACIONAL. JURISDIÇÃO. 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

Poder Judiciário brasileiro possui competência concorrente para apreciar 

os contratos internacionais nos quais a obrigação deve ser cumprida em 

território nacional. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 2. 

Conforme preceitua o artigo 24, do Código de Processo Civil, a ação 

proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta 

o conhecimento pela autoridade judiciária brasileira da mesma causa. 3. 

Contudo, nos termos do artigo 25, do mesmo diploma legal, não compete à 

autoridade judiciária brasileira o processo e julgamento da ação quando 

houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato 

internacional, arguida pelo réu na Contestação. 4. Apelação conhecida e 

desprovida.” (TJDF, Acórdão 1055730, 20160110571680APC, Relator: 

EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

19/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 347/349) — com 

destaques não inseridos no texto original. Ante o exposto, com espeque 

no teor do art. 25 e art. 64, §2º, ambos do Código de Processo Civil/2015, 

ACOLHO a preliminar de incompetência da autoridade judiciária brasileira, 

arguida pela ré em contestação, para o fim de Julgar Extinto o Processo, 

sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, devido à ausência de pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a requerente no pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de 

tempo em que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 2 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001761-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE VEICULOS MOTOS E TRANSPORTES GUSE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ELINEIA LUCIA FRANK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA DEMEDA OAB - SC49391 (ADVOGADO(A))

MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI OAB - SC34621 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001761-67.2019.8.11.0045 Trata-se de Embargos à 

Execução, formulados por Comércio de Veículos Motos e Transportes 

Guse Ltda., Elineia Lúcia Frank Guse e Manfredo Ricardo Guse contra a 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, em que argumentam, em síntese, que em 

razão da grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que 

tornaram o contrato extremamente oneroso, não foi possível adimplir 

integralmente a obrigação. Asseveraram que o contrato prevê a cobrança 

de juros abusivos, capitalizados mensalmente. Sustentaram a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Argumentaram haver a 

existência de cláusulas abusivas que afastam a mora. Requereram, por 

fim, a procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade das 

cláusulas contratuais que preconizam: a) a cobrança de juros de mora em 

percentual superior a 1% ao mês; b) a cobrança dos juros capitalizados 

mensalmente. Intimada, a embargada veiculou impugnação, na qual 

suscitou, como matéria preliminar, a rejeição liminar dos embargos à 

execução pela ausência de juntada aos autos de demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo. No mérito, defendeu a regularidade 

do contrato e seus encargos. Pugnou, ao final, para que os embargos 

sejam julgados improcedentes. Determinada a intimação do embargante 

Manfredo Ricardo Guse para regularizar a representação processual, o 

embargante deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para consecução de tal 

mister. Vieram os autos conclusos para deliberação. É sucinto relatório. 

Passo a decidir. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se 

afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na 

situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela 
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imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência 

de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de 

conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do 

Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter 

de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas 

contratuais e a abordagem de questões de direito — com a consequência 

de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e 

representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova. Logo, à luz 

de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma 

do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. No que diz respeito à questão de ordem, 

referente a irregularidade da representação do embargante Manfredo 

Ricardo Guse, penso que o feito deverá ser parcialmente extinto. Com 

efeito, de acordo com a norma de regência, o advogado não será admitido 

a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 

decadência ou prescrição, ou praticar ato urgente e, nestes casos, 

deverá acostar aos autos do processo o instrumento de procuração 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, prorrogado por igual período por 

despacho do juiz. Não sendo ratificado o ato, o mesmo será considerado 

ineficaz/inexistente [art. 104, § 2.º do Código de Processo Civil]. Nesta 

senda, a inércia, por parte do autor/embargante, em regularizar a 

representação processual, produz a extinção do feito [art. 76, § 1.º, inciso 

I do Código de Processo Civil]. Compulsando detidamente o processo, 

verifica-se que o embargante Manfredo Ricardo Guse, devidamente 

intimado, deixou de regular a representação processual. Assim, diante 

desta moldura, tendo em vista a ausência de pressuposto processual de 

validade do processo, a extinção parcial do feito em relação ao 

embargante Manfredo Ricardo Guse é medida que se impõe. Quanto à 

questão de ordem, que diz respeito à conexão de processos, conforme já 

dito anteriormente, a conexão não determina a reunião dos processos, se 

um deles já foi julgado [art. 55, § 1.º do Código de Processo Civil e súmula 

235 do STJ]. No caso em pauta, em conformidade com consulta realizada 

no Sistema de Controle de Processos Apolo, verifica-se que o processo 

3948-07.2015.811.0045, código 110013, em trâmite na Sexta Vara desta 

Comarca, já foi sentenciado em 11/10/2018. Ademais, registro, por 

oportuno, que a sentença prolatada naqueles autos deixou de analisar o 

contrato n° B41433452-1 (o qual instrui a petição inicial da demanda 

executiva a que dizem respeito os presentes embargos à execução) por 

não ser objeto de discussão nos autos n.º 3948-07.2015.811.0045, código 

110013. Portanto, não há que se falar em conexão. Por outro lado, quanto 

à matéria preliminar, que objetiva a rejeição liminar dos embargos de 

devedor, penso que está fadada ao insucesso. Com efeito, de acordo com 

a norma de regência, os embargos de devedor, fundamentados na 

ocorrência de excesso de execução, decorrentes da existência de erros 

materiais nos cálculos de liquidação da dívida, devem estar aparelhados 

com a indicação, no âmbito da petição inicial, do valor que, sob a 

perspectiva do embargante, se mostra correto e, ao mesmo tempo, ser 

instruídos com memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar [art. 917, §

§ 3.º e 4.º do Código de Processo Civil]. Pois bem. Da análise meticulosa 

do teor da redação da petição inicial, depreende-se que a matéria tratada 

no âmbito dos embargos à execução compreende a existência de 

cláusulas contratuais abusivas e não a ocorrência, propriamente dita, de 

excesso de execução. Ademais, de suma importância enfatizar, por 

conveniente, que não se mostra razoável impor-se ao embargante o 

encargo de apresentar, de plano, o cálculo de liquidação do valor 

incontroverso, visto que somente após a revisão de eventual abusividade 

das cláusulas do contrato é que se revela possível quantificar os valores 

devidos. Isso implica considerar que é totalmente dispensável a 

apresentação da memória de cálculo e a indicação do valor devido na 

hipótese concreta. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título 

de ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, que versam acerca 

de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. INICIAL REJEITADA. 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

EXCESSO DE EXECUÇÃO: No caso presente, não há debate pontual 

acerca do excesso e sim de nulidade de cláusulas contratuais (encargos 

remuneratórios e moratórios) que poderá levar a modificação do montante 

da dívida. Ausente ofensa ao artigo 739-A, § 5, do CPC. Precedente do 

colegiado. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: Mantido o indeferimento 

do benefício da gratuidade judiciária postulado pela parte apelante, quando 

ausente prova de miserabilidade jurídica. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível n.º 70062583208, 19.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Eduardo João Lima Costa, julgado em 04/12/2014). 

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS EM FACE 

DO DESCUMPRIMENTO DO § 5.º DO ART. 739-A DO CPC. Impossibilidade 

no caso concreto, tendo em vista que atese dos embargos não é a de 

excesso de execução propriamente dita, mas de abusividade das 

cláusulas contidas nos contratos. (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70053271896, 13.ª Câmara Cível, Relator: Des. Lúcia de Castro Boller, 

julgado em 29/08/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. A 

matéria tratada nos embargos compreende a abusividade das cláusulas 

contratuais e não o excesso de execução propriamente dito, motivo pelo 

qual não se verifica a exigência de quantificar o valor incontroverso. 

Inaplicabilidade do artigo 739-A, § 5º, do CPC. Preliminar afastada. (…)” 

(TJRS, Apelação Cível n.º 70065966988, 23.ª Câmara Cível, Relator: Des. 

Martin Schulze, julgado em 25/08/2015). Não subsistem outras questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, máxime do conteúdo do documento juntado no ID n.º 9883510, 

págs. 1/6 dos autos da demanda executiva, denota-se que, no dia 07 de 

maio de 2014, as partes firmaram cédula de crédito bancário, que 

objetivava proceder a concessão de crédito no valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), ocasião em que se definiu taxa de juros 

remuneratórios efetiva na proporção de 26,080163% ao ano (1,950000% 

ao mês), capitalizados mensalmente de acordo com a Tabela Price, e, para 

a hipótese de inadimplemento, estabeleceu a incidência da remuneração 

acumulado no período de mora dos Certificados de Depósito 

Interfinanceiro (CDI) e de juros de mora à taxa efetiva de 125,000015% ao 

ano e multa contratual de 2%. Desenvolvidas estas considerações, passo 

à análise individualizada de todos os pontos controvertidos e teses 

jurídicas veiculadas. 1. Dos Juros Remuneratórios. De efeito, não obstante 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], 

ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da 

incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de 

demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva 

margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, 

caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de 

maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em 

operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de 

circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade 

excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da 

onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, 

idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei 

n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil de 2002. 

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente 

instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, 

isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro 

subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na 

caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que 

desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, 

segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a 

eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das 

taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de 

contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco 

da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição 

da taxa dos juros remuneratórios. Não se pode olvidar/desprezar valor ao 

fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação 

aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do 

dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco 

(espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a 

instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou 
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demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos 

administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento 

bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade 

desenvolvida. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito 

de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS. a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mutuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51, § 1.º do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (…)” 

(STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto original. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que os embargantes não declinaram, sequer lograram 

demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de 

qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a 

normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente (de natureza 

previsível, mas inesperada), que tivesse causado desequilíbrio contratual. 

Entretanto, a polêmica instaurada no processo não se limita ao 

enfrentamento desta questão, pura e simplesmente. É que, segundo 

consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, 

disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da 

ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado 

financeiro para as operações de financiamento, para o fim de aquisição de 

veículos, para pessoa jurídica, definiu-se na proporção equivalente a 

19,10% ao ano — disponível na internet no endereço eletrônico: 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSerie

s.do?method=consultarValores. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, 

convencionada no âmbito do contrato bancário, não destoa/extrapola da 

taxa divulgada pelo Banco Central e que devido à total falta de evidências 

que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a 

existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, 

por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de 

normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa 

cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva. Por via de 

consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que 

a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no âmbito do contrato 

bancário firmado, não exprime margem/vantagem extremamente 

exacerbada e/ou excessiva, na exata medida em que vêm lastreada no 

risco inerente da operação, penso que os juros remuneratórios devem se 

limitar à discriminação materializada no corpo do contrato bancário. 2. Da 

Capitalização dos Juros Remuneratórios. A capitalização dos juros (juros 

dos juros), em periodicidade inferior à anual, somente se afigura viável, 

quando expressamente pactuada, nos contratos celebrados logo após a 

data de 31 de março de 2000 (instante que corresponde à publicação da 

Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, revigorada pela Medida Provisória n.º 

2.170-36/2001, na forma do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 

32/2001), haja vista que, até este marco temporal, se encontravam em 

plena vigência os preceptivos normativos do art. 4.º do Decreto n.º 

22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do STF que, vedavam o 

anatocismo, ainda que expressamente convencionado entre as partes; 

compreendendo-se, no campo de ação desta proibição, inclusive as 

instituições financeiras. A cobrança de juros remuneratórios capitalizados 

em periodicidade mensal é permitida, desde que, expressa e claramente, 

pactuada/ajustada no contrato, de maneira que a previsão de taxa anual 

de juros que ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal se consolida como 

elemento/fator suficiente, para efeito de permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual. Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos 

e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa 

orientação, a decisão consubstanciada em acórdão, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, assim ementado: “(…) 

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada’. - ‘A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada’. (…)” (STJ, REsp n.º 973.827/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra 

Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012) — com destaques não 

inseridos no texto original. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do 

contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo 

do documento anexado no ID n.º 9883510, págs. 1/6 dos autos da 

demanda executiva, denota-se que as partes celebraram contrato de 

mútuo, em que se definiu, de forma expressa, a capitalização de juros 

remuneratórios em periodicidade mensal. Logo, diante desta moldura, 

subsistindo, no contrato bancário, cláusula expressa que preconize a 

incidência de capitalização de juros remuneratórios em periodicidade 

inferior à anual, está demonstrada a regularidade da incidência da 

capitalização mensal. 3. Dos juros de mora. Os juros moratórios se 

configuram como fator de compensação/ressarcimento, imputado ao 

devedor, derivado do descumprimento da obrigação, e podem ser 

convencionados nos contratos bancários, não abrangidos/regulados por 

norma específica, até o limite de 1% ao mês, desde que devidamente 

pactuados no contrato. Interpretação que resulta da exegese do art. 406 

do Código Civil de 2002 e do art. 161, § 1.º da Lei n.º 5.172/1966. Cabe 

registrar, por ser expressiva desse entendimento, a compreensão do tema 

consubstanciada através do enunciado da Súmula n.º 379 do Superior 

Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, que: “Nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, principalmente do teor do documento anexado no ID n.º 

9883510, págs. 1/6 dos autos da demanda executiva, denota-se que as 

partes celebraram cédula de crédito bancário, ocasião em que se definiu 

taxa de juros de mora na proporção de 125,000015% ao ano — o quê 

credencia, ‘ipso facto’, de forma linear, a decretação de nulidade da 

cláusula contratual que prevê a cobrança de juros de mora. Ademais, de 

suma importância enfatizar, por oportuno, que não obstante o contrato 

preveja, neste tópico, a incidência de cláusula manifestamente abusiva e 

que autoriza a cobrança de encargos financeiros de acordo com a 

variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), dado a 

incidência do enunciado da Súmula n.º 381 do STJ não é possível 

reconhecer-se a sua nulidade de ofício. 4. Da Mora Contratual. Com efeito, 

levando-se por linha de estima que o inadimplemento do contrato 

pressupõe a incidência de fato ou de omissão imputável ao devedor [art. 

396 do Código Civil], depreende-se, por força de proposição lógica, que a 

cobrança de encargos abusivos, durante o período de normalidade, se 

interpõe como fator que descaracteriza a mora. Isso significa dizer, 

portanto, que a incidência de encargos abusivos, durante o período da 

inadimplência, não têm a capacidade de dinamizar qualquer reflexo na 

configuração da mora contratual. Nessa toada, partindo da premissa de 

que os juros de mora exprimem a natureza de encargos que incidem, em 

caráter de exclusividade, no período de inadimplência, deduz-se, por força 

de proposição lógica, à míngua da incidência de qualquer encargo abusivo 

durante o período de normalidade contratual, que a caracterização da 

mora, desponta como medida inquestionável. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, 

julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que 

versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA 

MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 

(…)” (STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy 

Andrihi, julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto 

original. Ante o exposto: 1) Com lastro no conteúdo normativo do art. 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O 

PROCESSO, sem a resolução de seu mérito, em relação ao embargante 

Manfredo Ricardo Guse. 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
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formulado, na petição inicial dos embargos à execução, por Comércio de 

Veículos Motos e Transportes Guse Ltda. e Elineia Lúcia Frank Guse 

contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, para o fim de: a) 

Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula 

de crédito bancária n.º B41433452-1, e que registra a cobrança de juros 

de mora em percentual que extrapola o patamar de 1% ao mês; b) Indeferir 

os demais requerimentos; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverão arcar 

os embargantes, com 60% das custas processuais e a embargada com 

os demais 40% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno o embargante, no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa 

requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na 

proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza 

da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso 

de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Uma vez 

preclusa a presente decisão, Determino que seja trasladada cópia integral 

do presente veredicto à demanda executiva. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176326 Nr: 730-92.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISSA CAROLINE A SILVA - 

OAB:24747/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 15h00min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 105325 Nr: 1444-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DE BARROS, ALEX CESAR DE 

SANTANA, JUVINO SUEL PEREIRA OU FABIO FERNANDES PEREIRA, 

DIOGO JULIANO DANTAS DE LIMA, JEAN MEDEIROS DE SOUZA, 

FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado Jean 

Medeiros de Souza foi condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão e 02 

(dois) anos de reclusão e o acusado Fabio Pereira de Barros foi 

condenado a a pena de 01 (um) ano de detenção, conforme sentença de 

fls. 663/671, datada de 24/01/2020, a qual transitou em julgado para o 

Ministério Público.

Por força do preconizado no §1o c/c o §2o, ambos do artigo 110 do 

Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito 

em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo 

ter por termo inicial data anterior à do oferecimento da denúncia ou da 

queixa, face o advento da Lei nº 12.234/2010. É a chamada prescrição 

retroativa.

Assim sendo, verifica-se que o lapso temporal exigido para ocorrência da 

prescrição no presente caso é de 04 (quatro) anos, conforme o disposto 

no artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, ocorreu a prescrição.

 Ora, da data do recebimento da denúncia (06/04/2015) até a data da 

prolação da sentença (24/01/2020), se passaram mais de 04 (quatro) 

anos, tempo hábil para operar o decurso do prazo prescricional.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, 1a figura, c/c o artigo 110, §§ 1o e 2o, 

c/c o artigo 109, inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, c/c o artigo 61, 

do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

Jean Medeiros de Souza e Fabio Pereira de Barros, qualificados nos 

autos.

Dessa forma, o recurso de apelação interposto pela Defesa dos acusados 

à fl. 671/verso restou prejudicado.

Em relação aos demais acusados cumpra-se as disposições finais da 

sentença de fls. 663/671.

P. R. I.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147147 Nr: 7668-11.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO MAXIMO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO PINHEIRO - 

OAB:OAB/PR 46.267, LUCIANO GRACCO - OAB:53961

 Vistos etc.,

Ante o contido no petitório de fls. 55/56, destino a doação da fiança 

recolhida na fase inquisitiva em prol do Conselho da Comunidade de Lucas 

do Rio Verde/MT (Sicredi - 748, agência 8083, conta corrente nº 64072-7);

Assim sendo, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder as diligências 

necessárias para a devida transferência para a conta do Conselho da 

Comunidade (Sicredi - 748, agência 8083, conta corrente nº 64072-7), 

juntando o correspondente comprovante nos autos.

Informe-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Comarca de 

Mandaguaçu/PR.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 36492 Nr: 1525-50.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO PEREIRA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista o teor da decisão proferida à fl. 154, dou por 

prejudicado o petitório da Defesa constituída pelo acusado à fl. 158.

2. Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à fl. 155.

 3. No mais, cumpra-se integral a sentença de fls. 133/137.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175587 Nr: 266-68.2020.811.0045

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B
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 Vistos etc.,

Trata-se de Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova Penal, na 

modalidade de Depoimento Especial, formulada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso contra Edivandison Uanderson dos Santos 

Bondespacho, qualificado nos autos.

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 227, 

“caput”, preconiza que:

 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), dispõe que:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade.

Com efeito, a Lei Federal nº 13.431, de 04 de abril de 2017, normatiza e 

organiza o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente 

vítima ou testemunha de violência, e estabelece medidas de assistência e 

proteção à criança e ao adolescente em situação de violência.

O citado Diploma Legal, em seu artigo 11, prevê que:

Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que 

possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada 

de prova judicial, garantida a ampla defesa do investi-gado.

§ 1º. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de 

prova:

I – quando a vítima ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;

II – em caso de violência sexual.

§ 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo 

quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e 

houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu 

representante legal.

Sobre o tema, trago a colação o seguinte julgado pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. RECURSO MINISTERIAL QUE VISA À COLETA CAUTELAR 

ANTECIPADA DO DEPOIMENTO DE CRIANÇA TIDA COMO VÍTIMA DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL, POR INTERMÉDIO DO "PROJETO DEPOIMENTO SEM 

DANO". APLICAÇÃO DA LEI 13.431/2017. A Lei nº 13.431/2017 – também 

denominada de “Lei da Escuta Protegida”, legislação editada para o fim de 

normatizar e organizar o “sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência”, bem como para criar 

“mecanismos para prevenir e coibir a violência” e estabelecer “medidas de 

assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de 

violência” (artigo 1º) – dispõe, em seu artigo 11, que o depoimento 

especial, “procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou 

testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária”, seguirá o 

rito cautelar de antecipação de prova (§ 1º) quando “a criança ou o 

adolescente tiver menos de 7 (sete) anos” (inciso I) e “em caso de 

violência sexual” (inciso II). Ou seja, no caso de notícia da prática de 

violência sexual contra criança ou adolescente, a oitiva da vítima deve ser 

realizada por meio de depoimento especial, procedimento que deve ser 

realizado uma única vez (artigo 11, § 2º), para, além de preservar a 

integridade da prova e a memória da parte ofendida, cujo decurso do 

tempo, não raras vezes, a faz desaparecer ou alterar, preservar a 

dignidade e intimidade da vítima, bem assim evitar maiores traumas e o 

fenômeno do processo de revitimização, que geralmente ocorre com as 

reiteradas declarações dos ofendidos em outras fases processuais, 

resguardando-se, assim, as garantias, os direitos e os interesses das 

crianças e dos adolescentes previstos no artigo 227 da Constituição 

Federal e na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Os 

elementos constantes nos autos demonstram que a espécie se amolda à 

hipótese prevista na Lei de Escuta Protegida, porquanto há notícia de que 

vítima, que é adolescente e ainda não foi ouvida em sede inquisitorial, 

supostamente foi abusada sexualmente por seu tio quando tinha 13 

(treze) anos de idade. APELO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 

7008253799, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 24-09-2019)

Pois bem.

In casu, ressai das provas colacionadas com a petição inicial que as 

vítimas Maria Beatriz Vasconcelos dos Santos e Brenda Emanuelle 

Vasconcelos dos Santos, de 10 e 06 anos de idade respectivamente, 

sofreram violência sexual do tio paterno Edivandison Uanderson dos 

Santos Bondespacho, consistente no crime de estupro de vulnerável.

Assim sendo, o caso em comento se enquadra perfeitamente nas 

hipóteses do artigo 11, § 1º, da Lei Federal nº 13.431/2017.

Logo, o pedido inicial merece acolhimento.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 11, da Lei Federal nº 

13.431/2017, DEFIRO o pedido inaugural de produção antecipada de 

prova, consistente na oitiva prévia das vítimas Maria Beatriz Vasconcelos 

dos Santos e Brenda Emanuelle Vasconcelos dos Santos, por meio de 

depoimento especial.

Designo audiência para o dia 02 de março de 2020, às 13h30min.

 Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor (fl. 32), bem 

como as vítimas Maria Beatriz Vasconcelos dos Santos e Brenda 

Emanuelle Vascon-celos dos Santos. Se necessário, expeça-se carta 

precatória.

Intime-se a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para que 

realize o depoimento especial das vítimas na data e horário aprazado.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-66.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALUCIMAR JACINTO (REQUERENTE)

DARCI PINTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI OAB - MT18539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 
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audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLISMAR TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-44.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA FONSECA LOPES (AUTOR)

FELIPE SODRE SAHABO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLING CORASSA OAB - MT24000/O (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO(A))

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 15H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FERREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: , a ser realizada na Sala 

de Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDE DOS ANJOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001791-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CORDEIRO DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

RICARDO LAUREANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001791-05.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: JONAS CORDEIRO DOS 

SANTOS JUNIOR EXECUTADO: LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME, 

RICARDO LAUREANO Vistos. Intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001889-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001889-87.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS VENTURINI 
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EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos. Intime-se o Exequente para se 

manifestar acerca da petição de Id. 26134236, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, volvam os autos conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - ME (REQUERIDO)

JOSOE CHRISOSTHEMOS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOUGLAS NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS ALBRECHT OAB - MT24597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000970-64.2020.8.11.0045. AUTOR: WILLIAM DOUGLAS NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o 

comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de 

água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as 

páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo, uma vez que a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome, o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000943-81.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JOSEANE RAMOS DE MELO 

REQUERIDO: VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Determino que a parte Reclamante proceda emenda à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 

320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em 

nome da parte autora, tais como: contas de água, energia, telefone, 

contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma 

reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo, uma vez que a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome, o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados 

Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo 

Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial 

para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005663-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DAL MOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005663-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME REQUERIDO: GILMAR DAL MOLIN 

Vistos. Para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é 

necessária a entrega da carta registrada diretamente ao destinatário, de 

quem deve ser colhida à assinatura no recibo, não bastando a simples 

entrega da correspondência no endereço do citando quando recebida por 

pessoa diversa. Dessa forma, não houve citação do requerido em AR de 

Id. 29529298. Intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o endereço atualizado da parte contrária, sob pena 

de extinção da ação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 15H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 15:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 
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COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 16:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOSMAR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 16H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 16:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOSMAR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 16H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELSON SARGES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 16H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 16:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 17H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 17:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001086-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MONALISSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON LIMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005178-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005178-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ROSE MARY NOBRE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando a manifestação da 

requerente no id. 2935207 informando desinteresse no prosseguimento do 

feito, bem como alega não possuir conhecimento dos autos, intime-se o 

causídico para se manifestar no prazo de 5 dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-19.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREDI PEREIRA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

FLEX AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010377-19.2013.8.11.0045. REQUERENTE: CREDI PEREIRA ROCHA DA 

SILVA REQUERIDO: ADRIANA ALVES PEREIRA, FLEX AUTOMOVEIS 

Vistos. Certificado o trânsito em julgado, determino que a Secretaria 

Judicial providencie a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do 

polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ 

REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003566-55.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GILVANI NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

extrai-se que a parte Recorrente não é beneficiária da gratuidade 

processual, e tampouco há requerimento da gratuidade e comprovação da 

qualidade de hipossuficiente em sede se recurso, sendo, portanto, 

imperativo o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a parte 

Recorrente, para que, no prazo de 48 horas, realize o preparo do recurso, 

sob pena de deserção (Enunciado n.º 115 do FONAJE). Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002858-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO IBI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERLIANE SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002858-05.2019.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO IBI EXEQUENTE: 

GERLIANE SILVA LIMA Vistos. Intime-se a parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento no feito, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo, como ou sem resposta, certifique-se e 

conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 13:15

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001618-78.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 

Vistos. Cuida-se de requerimento de expedição de ofício à Junta 

Comercial. Contudo, tenho que a providência de obter informações à 

respeito da executada é ônus da parte, não delegável à máquina 

Judiciária. Consigno que a própria exequente poderá diligenciar junto ao 

órgão e solicitar as informações que deseja, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito, dando regular andamento no feito, sob pena de 

extinção. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001099-40.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR RIBEIRO DOS 

REIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Intimem-se as partes 

quanto ao retorno dos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Expirado o prazo 

e nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005264-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DO-LAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005264-96.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME REQUERIDO: DO-LAR CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte requerente, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o andamento no feito, sob pena de extinção 

do processo. Decorrido o prazo, como ou sem resposta, certifique-se e 

conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-10.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO PASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 13H25 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 13:25

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005034-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005034-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO JESUS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Certificado o 

trânsito em julgado, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o 

comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha 

detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-67.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BENEDETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 
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8010001-67.2012.8.11.0045. EXEQUENTE: GANZER E GANZER LTDA - 

EPP EXECUTADO: THIAGO BENEDETTI Vistos. Em razão do bloqueio de 

ativos financeiros sem a oposição de embargos/impugnação pelo 

executado, defiro a liberação dos valores em favor do exequente. 

Expeça-se o respectivo alvará. Antes de analisar o pedido de Id. 

28273690, INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

colacione aos autos planilha com demonstrativo do valor do crédito 

atualizado com a dedução do valor já levantado. Oportunamente, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010743-24.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROCIAM FELIPE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0018430A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte devedora, via de seu advogado, para querendo, no prazo 

de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA BARROS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006342-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELISANGELA CRISTINA 

BARROS DOS REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante se 

encontrar no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RUHMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001821-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VILMA RUHMKE REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 

(cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que entenderem 

pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao arquivo. 

Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do polo das 

partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Se for o caso de cumprimento de sentença, referente a condenação em 

dinheiro, a parte credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ARRUDA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000580-94.2020.8.11.0045. AUTOR: PAULO ARRUDA FIGUEIREDO REU: 

OI S/A Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante se encontrar no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. Lucas 

do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005050-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO FERREIRA DOS PRAZERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005050-08.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: FRANCIVALDO FERREIRA DOS 

PRAZERES EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA 

Vistos. Determino o levantamento dos valores depositados nos autos em 

favor do Autor. Expeça-se alvará para liberação dos valores. Após, não 

havendo requerimento pendente de análise, arquive-se com as cautelas 

de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR CLEBER DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000755-88.2020.8.11.0045. AUTOR: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REU: ALTAIR CLEBER DA SILVA Vistos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000724-68.2020.8.11.0045. AUTOR: OSIEL RODRIGUES DA SILVA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que 

o autor ingressou com nova ação, após a extinção sem resolução do 

mérito dos autos número 1002838-48.2018.8.11.0045. Ao consultar os 

autos que foram extintos, verifica-se que o autor foi condenado ao 

pagamento de custas, sem que exista informação naqueles autos de que 

estas foram devidamente quitadas. Embora não exista óbice à propositura 

de nova ação, o autor deverá comprovar o pagamento das custas do 

processo que foi extinto, a teor do disposto no artigo 486, § 2º, do CPC. 

Isto posto, intime-se a parte autora a comprovar nos autos o pagamento 

das custas do processo número 1002838-48.2018.8.11.0045, no prazo de 

10 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001621-33.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REQUERIDO: LINDOMAR RODRIGUES Vistos. 

Certificado o trânsito em julgado, determino que a Secretaria Judicial 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. 

Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do polo das 

partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 

1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 
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do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004766-97.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERVIN VELOSO 52862976172 (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 13H40 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 13:40

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003721-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCIRENE BOAS CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte devedora, via de seu advogado, para que, no prazo de 15 

dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e 

seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL STEFANELLO (AUTOR)

GUIOMAR DA SILVA STEFANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16/04/2020, às 16h15min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVIO PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000825-08.2020.8.11.0045. AUTOR: JOSE OLIVIO PORTELA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização 

por Danos Morais com pedido liminar proposta por JOSÉ OLÍVIO PORTELA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que o reclamante é 

usuário da requerida. Afirma que foi surpreendido com cobrança de 

recuperação de consumo no valor de R$ 4.225,08 e R$ 955,80. Pondera 

que sempre foi pontual com os pagamentos das faturas do consumo de 

energia e que jamais violou ou fraudou os medidores de energia elétrica. 

Por fim, requer através da antecipação de tutela de urgência que a 

reclamada não efetue a interrupção do fornecimento de energia elétrica, 

bem como para suspender os débitos objetos da presente ação, sob pena 

de multa a ser arbitrada por este juízo. Os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme dicção do artigo 300 do CPC. Inicialmente, consigno que o 

reclamante busca a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito, 

a título de recuperação de consumo supostamente não registrado. 

Considerando que a discussão não trata de débito relativo ao 

inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de fatura de 

recuperação de consumo, supostamente apurado unilateralmente pela 

concessionária, e que o objeto da demanda é justamente a 

desconstituição do débito sub judice, mostra-se ilegítima, por ora, a 

cobrança do valor face a recuperação de consumo no valor de R$ 

4.225,08 e R$ 955,80. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. VALORES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (TOI) 

IMPUGNADOS E DÍVIDA PRETÉRITA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO 

QUE SE IMPÕE. 1. Insurge-se o agravante contra decisão do togado a quo 

que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de 

compelir a concessionária agravada a restabelecer o serviço de energia 

elétrica em seu imóvel. 2. Os documentos acostados aos autos principais 

demonstram que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na 

residência do agravante, ocorrida no mês de dezembro de 2018, foi 

motivada por débitos pretéritos pertinentes a instrumento de confissão de 

dívida a título de recuperação de consumo lastreado em TOI unilateral e 

impugnado. 3. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de 

que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, 

em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. Precedente do STJ. 4. Aliás, a jurisprudência desta 

Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de vedar à concessionária 

de serviço público a aplicação de medidas coercitivas ao consumidor, a 

fim de obrigá-lo a pagar valores impugnados judicialmente. Precedentes do 

TJRJ. Súmula 194. 5. Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 

00452040420198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de 

Julgamento: 11/09/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (Grifo nosso) 
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Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da 

tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento 

de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão à uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida 

ABSTENHA-SE de efetuar o corte, ou, se já o realizou, RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia na unidade consumidora do autor, em relação ao 

débito pretérito discutidos nos autos, bem como suspenda a cobrança 

delas, até o deslinde da ação, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta do Conciliador. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003605-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIR CLAUDIO ORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIANA NATALINA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003605-52.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: IZAIR CLAUDIO ORLANDO 

EXECUTADO: AMARILDO DIAS DA SILVA, SEBASTIANA NATALINA DA 

SILVA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Os devedores AMARILDO DIAS DA 

SILVA e SEBASTIANA NATALINA DA SILVA opuseram embargos à 

execução de instrumento de contrato de locação, na inteligência do artigo 

52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95. Aduz a devedora Sebastiana, 

inicialmente, ser ilegítima a exigência de dupla garantia da locação, 

consistente na caução de três aluguéis e da fiança por ela firmada; além 

disso, os devedores defendem a existência de rescisão mútua do contrato 

de locação e cobrança de aluguéis já pagos. Pois bem. Inobstante as 

alegações dos embargantes, não há como as acolher. Isto porque o 

embargante sequer garantiu integralmente o Juízo, sendo esta garantia 

conditio sine qua non para apreciação dos embargos, conforme Enunciado 

117 o FONAJE, verbis: Enunciado nº 117: “É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro 

Vitória/ES)”. Observo que os executados indicaram para penhora um 

ponto comercial, com a finalidade de segurança do Juízo. Com efeito, 

quanto ao ponto comercial ou fundo de comércio, trata-se de denominação 

que define o conjunto de bens incorpóreos que pertencem à empresa, tal 

como ponto, nome, tecnologia, marcas e patentes etc. Assim, tenho que 

esse conjunto de bens incorpóreos que integram o fundo de comércio são 

bens de difícil valoração e arrematação, justamente por serem elementos 

pouco palpáveis em que o benefício econômico é de identificação 

nebulosa. Dessa forma, à luz dos princípios da simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, que orientam o rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais Cíveis, bem como a fim de evitar a prática de atos 

inúteis à satisfação do crédito, inclusive onerando o Poder Público por 

meio do dispêndio de recursos humanos e financeiros diante da 

necessidade perícia técnica especializada, inviável o acolhimento do 

apontado bem como segurança do Juízo. Contudo, em relação à alegada 

ilegitimidade passiva da fiadora por nulidade na existência de mais de uma 

modalidade de garantia no contrato, por se referir à norma jurídica de 

ordem pública prevista no artigo 37, parágrafo único, da Lei n° 8.245/91, 

passo a sua análise independente de segurança do Juízo. Desta feita, 

resta plenamente configurado que a execução em face de Sebastiana 

Natalina da Silva se mostra equivocada. Isto porque contraria a previsão 

do art. 37, parágrafo único, da Lei 8.245/91. Para melhor ilustração, 

transcrevo: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do 

locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - 

seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de 

investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de 

uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. In 

casu, o instrumento particular desse contrato previsto no parágrafo 

primeiro da cláusula primeira que o locatário efetuou caução em dinheiro 

no importe equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sendo que a garantia 

pessoal equiparada à fiança prevista na cláusula sétima configura dupla 

garantia e, por conseguinte, deve ser declarada a sua nulidade, por 

ofensa à norma jurídica de ordem pública prevista no artigo 37, parágrafo 

único, da Lei n° 8.245/91. Nesse sentido, confira-se o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DUPLA GARANTIA. NULIDADE 

DAQUELA EXIGIDA EM SEGUNDO LUGAR. PRORROGAÇÃO LEGAL POR 

PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

NÃOOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. A exigência de dupla garantia em contrato de locação não 

implica a nulidade de ambas, mas tão-somente daquela que houver 

excedido a disposição legal” (STJ, REsp. n° 868.220/SP, rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, 5ª Turma, j. 27.09.2007, DJ 22.10.2007, p. 360) (Grifo 

nosso). APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. 

DUPLICIDADE DE GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE ALUGUERES. 

COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

ART. 37, DA LEI Nº 8.245/1991. NULIDADE DA FIANÇA. RECURSO 

IMPROVIDO. No caso, ficou comprovada a antecipação de aluguéis pelo 

locatário havendo no contrato de locação celebrado entre as partes a 

estipulação da garantia da fiança. Uma vez que a caução prestada 

produziu seus efeitos e foi prestada no início da locação, a declaração de 

nulidade da segunda garantia, qual seja a fiança, deve ser excluída 

porque é vedado a existência de dupla garantia em favor do locador." 

(TJSP; Apelação Cível 1002894-04.2015.8.26.0099; Relator (a): Adilson de 

Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança 

Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de Registro: 

05/04/2016) (Grifo nosso). Portanto, alternativa não há se não acolher a 

alegação de nulidade da cláusula contratual. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos em razão na inexistência de 

segurança do Juízo. Não obstante, por ser matéria de ordem pública, 

DECLARO nula a fiança firmada no contrato de locação aqui debatido e, 

em corolário, EXONERO a embargante SEBASTIANA NATALINA DA SILVA 

do encargo assumido. Providencie a Serventia a devida baixa, com 

anotação e cadastro no PJe. Intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-79.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON VENANCIO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011526-79.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZENILSON VENANCIO COSTA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A, ODONTOPREV S.A. Vistos. 

BRADESCO SAÚDE S.A, nos autos da ação de execução que lhe move 

ZENILSON VENÂNCIO COSTA SILVA, opôs os presentes embargos à 

execução (Id. 15932957), alegando excesso de execução. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente, considerando que o instituto jurídico da 

impugnação ao cumprimento da sentença não se aplica ao rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do artigo 52, inciso 

IX, da Lei nº 9.099/95, CONVERTO, de ofício, a petição de impugnação ao 

cumprimento da sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. Com efeito, tal 

medida mostra-se necessária diante dos princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, que orientam o rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 2º de aludida 

legislação, aliado aos princípios da instrumentalidade das formas e do 

aproveitamento dos atos processuais, dispostos nos artigos 277 e 283 do 

Código de Processo Civil. No mérito, os embargos não merecem 

acolhimento. Inobstante as alegações do embargante, não há como as 

acolher. Isto porque o embargante sequer garantiu integralmente o juízo, 

sendo esta garantia conditio sine qua non para apreciação dos embargos, 

conforme Enunciado 117 o FONAJE, verbis: Enunciado nº 117: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial (XXI Encontro Vitória/ES)”. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA SENTNEÇA. 

INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. OBRIGATORIEDADE NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Embora o artigo 525 do Novo Código de 

Processo Civil dispense a segurança do juízo, nos Juizados Especiais 

Cíveis há expressa previsão da necessidade da segurança do juízo, art. 

53, par.1º, da Lei nº 9.099/95, que é claro ao determinar que a penhora 

deve preceder o oferecimento de embargos à execução. Ademais, o 

Enunciado nº 117 do FONAJE sedimentou a questão, inclusive para o caso 

de execução de título judicial (cumprimento de sentença): Enunciado 117 

(novo)- É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES). Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O 

PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 

117 DO FONAJE. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018) AGRAVO... INTERNO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 

SEGURANÇA DO JUÍZO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE PARA 

OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DA LEI DO RITO 

SUMARÍSSIMO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Interno Nº 

71006571004, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/03/2017). Assim, a extinção dos 

embargos, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007785660, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

18/07/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007785660 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 18/07/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/07/2018) (Grifo nosso). SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO RECEBE A 

IMPUGNAÇÃO ANTE A FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DA 

EXECUTADA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O 

OFERECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE DE JUSTIÇA. A prévia e integral garantia do juízo é pressuposto 

para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor 

do que dispõe o art. 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil/73, então 

vigente. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO 

A QUO. RECLAMO NÃO CONHECIDO. Aflige o princípio que veda a 

supressão de instância a agitação de matérias tão somente em segundo 

grau de jurisdição, sem que elas tenham passado pelo crivo do debate e 

julgamento na origem. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 

(TJ-SC - AI: 01295432820148240000 Balneário Camboriú 

0129543-28.2014.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 

Julgamento: 24/05/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial) (Grifo 

nosso). Impende destacar, por fim, que a parte executada/embargante 

traz à discussão questões sobre as quais este Juízo já deliberou quando 

da decisão sobre os embargos à execução do executado ODONTOPREV 

S.A (Id. 17535832). Na decisão, todos os pontos questionados pelo 

executado já foram rebatidos, de modo que apenas me reporto ao teor 

daquela decisão, com os esclarecimentos ali expendidos, para refutar as 

teses lançadas pela via da impugnação. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos, reafirmando na íntegra as 

razões veiculadas em Id. 17535832, inclusive em relação à limitação da 

multa astreintes ao valor do teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, 

prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010648-96.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: DANIEL AUGUSTO MENEZES 

GONCALVES DA LUZ EXECUTADO: JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA 

- ME, AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Fundamento e Decido. Preliminarmente, considerando que o 

instituto jurídico da impugnação ao cumprimento da sentença não se aplica 

ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do artigo 

52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, CONVERTO, de ofício, a petição de 

impugnação ao cumprimento da sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

Com efeito, tal medida mostra-se necessária diante dos princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que 

orientam o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 

2º de aludida legislação, aliado aos princípios da instrumentalidade das 

formas e do aproveitamento dos atos processuais, dispostos nos artigos 

277 e 283 do Código de Processo Civil. O embargante alegou em suas 

razões a impossibilidade de execução de multa por descumprimento de 

decisão judicial. Pois bem. No que concerne à cobrança de astreintes em 

razão do descumprimento de ordem judicial para a exclusão do nome da 

exequente do Serasa, verifico de plano que tal pedido não merece 
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prosperar. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável à 

época do antigo Código de Processo Civil, dispõe: “a prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” In casu, 

observo que a parte embargante (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS) não foi intimada pessoalmente para cumprir a referida 

obrigação a partir da decisão de Id. 562737, que fixou o valor da multa 

coercitiva. Logo, inexistindo prévia intimação pessoal da parte que deveria 

cumprir a obrigação, requisito este indispensável para a aplicação da 

multa, impõe-se reconhecer a inexigibilidade das astreintes. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº. 410/STJ. 1. 'A prévia 

intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 

cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer.' (Súmula 410/STJ) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(STJ ? Quarta Turma. Ag.Int no AREsp 586.474/RJ, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI. DJe 22/08/2017). (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL PARA O 

CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. 1. Recurso especial interposto e, 

08/09/2015. Julgamento segundo o CPC/73. 2. O reexame de fatos e 

provas em recurso especial é inadmissível, a luz da Súmula 7 deste STJ. 

3. Sob a égide do CPC/73, este STJ consolidou o entendimento de que 

somente é possível a exigência de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer quando a parte a ela obrigada for intimada 

pessoalmente, não sendo suficiente a intimação de seu patrono. 

Inteligência da Súmula 410 do STJ. 4. Agravo conhecido para negar 

provimento ao recurso especial.? (STJ ? Terceira Turma. AgInt no AREsp 

885.035, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 31/05/2017) (Grifo nosso). 

Por outro lado, a questão atinente ao débito pendente, a parte 

exequente/embargada informou a existência de saldo remanescente, 

posto que o executado/embargante efetuou o pagamento de R$ 42.245,57, 

quando o total devido era R$ 46.355,88. Nesse sentido, embora existam 

incorreções em ambos os cálculos apresentados pelas partes, verifico 

que de fato há saldo remanescente, conforme passo a esmiuçar. O 

crédito executado é proveniente da condenação fixada em sentença, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% a partir 

da citação (17/05/2011) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data 

da condenação (25/01/2012). No presente caso, há incidência da multa 

prevista no art. 523, §1º do CPC, pelo não pagamento voluntário do débito. 

Assim, quando do depósito realizado no dia 24/09/2018, no valor de R$ 

42.245,57 (quarenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e sete centavos), o valor total da dívida atualizada era R$ 

44.299,92 (quarenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e 

noventa e dois centavos), subsistindo, portanto, o valor de R$ 2.054,35 

(dois mil e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Com efeito, 

recaindo sobre esse valor remanescente os juros e a correção monetária, 

chega-se ao valor atualizado de R$ 2.533,03 (dois mil quinhentos e trinta e 

três reais e três centavos). Ante o exposto, sem mais delongas, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos à execução para afastar a incidência de 

multa diária pelo descumprimento de obrigação. Em relação ao saldo 

remanescente de R$ 2.533,03 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e 

três centavos), INTIME-SE o Executado para efetuar o pagamento débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003881-20.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: EDINA DE AQUINO MARQUES 

EXECUTADO: ADEMAR OSORIO SILVEIRA Vistos. ADEMAR OSÓRIO 

SILVEIRA, nos autos da ação de execução que lhe move EDINA DE 

AQUINO MARQUES, opôs os presentes embargos à execução, alegando 

excesso de execução. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, considerando que 

o instituto jurídico da impugnação ao cumprimento da sentença não se 

aplica ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do 

artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, CONVERTO, de ofício, a petição de 

impugnação ao cumprimento da sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

Com efeito, tal medida mostra-se necessária diante dos princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que 

orientam o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 

2º de aludida legislação, aliado aos princípios da instrumentalidade das 

formas e do aproveitamento dos atos processuais, dispostos nos artigos 

277 e 283 do Código de Processo Civil. No mérito, os embargos não 

merecem acolhimento. Inobstante as alegações do embargante, não há 

como as acolher. Isto porque o embargante sequer garantiu integralmente 

o juízo, sendo esta garantia conditio sine qua non para apreciação dos 

embargos, conforme Enunciado 117 o FONAJE, verbis: Enunciado nº 117: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial (XXI Encontro Vitória/ES)”. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA SENTNEÇA. 

INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. OBRIGATORIEDADE NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Embora o artigo 525 do Novo Código de 

Processo Civil dispense a segurança do juízo, nos Juizados Especiais 

Cíveis há expressa previsão da necessidade da segurança do juízo, art. 

53, par.1º, da Lei nº 9.099/95, que é claro ao determinar que a penhora 

deve preceder o oferecimento de embargos à execução. Ademais, o 

Enunciado nº 117 do FONAJE sedimentou a questão, inclusive para o caso 

de execução de título judicial (cumprimento de sentença): Enunciado 117 

(novo)- É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES). Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O 

PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 

117 DO FONAJE. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018) AGRAVO... INTERNO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 

SEGURANÇA DO JUÍZO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE PARA 

OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DA LEI DO RITO 

SUMARÍSSIMO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Interno Nº 

71006571004, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/03/2017). Assim, a extinção dos 

embargos, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007785660, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

18/07/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007785660 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 18/07/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/07/2018) (Grifo nosso). SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO RECEBE A 

IMPUGNAÇÃO ANTE A FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DA 

EXECUTADA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O 

OFERECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE DE JUSTIÇA. A prévia e integral garantia do juízo é pressuposto 

para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor 

do que dispõe o art. 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil/73, então 

vigente. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO 

A QUO. RECLAMO NÃO CONHECIDO. Aflige o princípio que veda a 

supressão de instância a agitação de matérias tão somente em segundo 

grau de jurisdição, sem que elas tenham passado pelo crivo do debate e 

julgamento na origem. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 
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(TJ-SC - AI: 01295432820148240000 Balneário Camboriú 

0129543-28.2014.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 

Julgamento: 24/05/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial) (Grifo 

nosso). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, 

prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002232-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA SFB LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO SOARES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002232-20.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: FARMACIA SFB LTDA - ME 

EXECUTADO: FELISBERTO SOARES DE SOUSA Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por FELISBERTO SOARES DE SOUSA. Foi 

restrito um veículo via RENAJUD (Id. 19540672), porém não foi 

concretizada a penhora daquele. Os autos vieram conclusos. Decido. A 

despeito do veículo constrito, o Sistema Eletrônico de Registro de 

Restrições Judiciais – RENAJUD, permite que o magistrado insira 

restrições judiciais à transferência, ao licenciamento e à circulação, bem 

como registre penhoras realizadas sobre os veículos. Vale ressaltar que 

ao contrário do sistema BACENJUD, também conhecido como penhora 

online, o RENAJUD permite apenas a inserção e a retirada, em âmbito 

nacional, de restrições sobre veículos de via terrestre, sendo que o ato de 

penhora e avaliação do bem é de competência do oficial de justiça. Assim, 

se não houve a apreensão do veículo pelo Oficial de Justiça, não houve 

penhora nos autos, nos termos do art. 839 do Código de Processo Civil: 

Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o 

depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem 

concluídas no mesmo dia. (destaquei) Consigno que os procedimentos 

adotados por esta especializada, obedecem prioritariamente a Lei 

9.099/95, e somente em casos de omissões da referida lei se aplica do 

Código de Processo Civil, veja-se artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95: 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. § 1º Efetuada a penhora, o 

devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 

(destaquei) Nesse sentido também traz o enunciado 117 do FONAJE: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Nessa toada, inexistindo penhora para garantia do juízo nos 

autos, não cabe oposição de Embargos à Execução. Firme em tais razões, 

nos termos da fundamentação supra, REJEITO liminarmente os embargos à 

execução. Outrossim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE CARDOSO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002092-49.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CLEIDIANE CARDOSO 

BEZERRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. A parte Recorrente 

interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em 

análise dos autos, não há evidências de que seja financeiramente 

hipossuficiente. Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a 

Recorrente declarar e comprovar nos autos que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua 

família. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 

99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência ou 

efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de deserção, nos termos do 

§ 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001711-41.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOSIANE SANTANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. A parte Recorrente 

interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em 

análise dos autos, não há evidências de que seja financeiramente 

hipossuficiente. Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a 

Recorrente declarar e comprovar nos autos que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua 

família. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 

99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência ou 

efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de deserção, nos termos do 

§ 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILSON NUNES ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 
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1002491-78.2019.8.11.0045. INTERESSADO: VERONILSON NUNES 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração no qual o 

Autor alega que houve omissão no julgado no que se refere à análise das 

provas e quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Os pressupostos de 

admissibilidade dos embargos declaratórios consoante se dessume do 

mandamento legal é a existência de obscuridade, contradição e omissão, 

ou mesmo para corrigir erro material no julgado, quer na fundamentação, 

quer no dispositivo (art. 1.022 do CPC). In casu, somente razão assiste ao 

embargante quando alega que houve omissão sobre o pedido de 

gratuidade da justiça, porque em relação aos outros questionamentos, 

pretende a embargante reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos de declaração porque tempestivos e o ACOLHO 

PARCIALMENTE para conceder ao Requerente o benefício de gratuidade 

da justiça, ante a comprovação dos rendimentos através da cópia da 

CTPS (Id. 20362446). No mais, mantenho inalterada a sentença proferida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003997-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003997-89.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIZEU SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A parte Recorrente 

interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em 

análise dos autos, não há evidências de que seja financeiramente 

hipossuficiente. Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a 

Recorrente declarar e comprovar nos autos que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua 

família. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 

99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência ou 

efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de deserção, nos termos do 

§ 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA TAQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001575-44.2019.8.11.0045. REQUERENTE: TEREZA TAQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A parte 

Recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, 

todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que para obtenção da 

gratuidade, deve a Recorrente declarar e comprovar nos autos que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar 

prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não havendo elementos suficientes 

para a concessão do benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, 

nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a 

hipossuficiência ou efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de 

deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena 

de deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002847-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002847-10.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDRE COELHO NOGUEIRA 

EXECUTADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, LOCALIZA RENT A CAR 

SA Vistos. A matéria arguida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em 

sede impugnação ao cumprimento de sentença é de fácil resolução, 

desmerecendo maiores explicações, posto que a sua ilegitimidade passiva 

já foi reconhecida na sentença de mérito nos autos. Dessa forma, acolho 

a impugnação e determino a Secretaria Judicial para dar incontinenti 

cumprimento à sentença de Id. 22843965, no que se refere à exclusão da 

requerida MAPFRE dos sistemas. Noutro norte, considerando o pagamento 

voluntário da executada, intime-se o exequente para informar os dados 

bancários no prazo de 05 (cinco) dias. Com os dados, expeça-se o 

competente alvará para transferência da quantia depositada, devendo ser 

observado os dados bancários para transferência informados, uma vez 

que são incontroversos. Não havendo outros requerimentos, conclusos 

para sentença extinção (art. 924, II, CPC). Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005908-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO REBOLHO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005908-39.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RODOLPHO REBOLHO 

GUERRA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Indefiro o pedido para 

citação e eventual inclusão do herdeiro incapaz MIGUEL FERNANDES DE 

CARVALHO GUERRA no polo ativo da demanda, em razão da expressa 

vedação do art. 8º, caput, da Lei n. 9.099/95. Oportuno destacar que a 

ação de cobrança em desfavor da seguradora pode ser proposta por um 

dos beneficiários ou por todos conjuntamente, haja vista que o 

ordenamento jurídico não prevê o pleito de indenização securitária como 

hipótese de litisconsórcio necessário. Há que se salientar, ainda, que na 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há necessidade de 

todos os beneficiários integrarem o polo ativo da demanda para pleitear 

indenização decorrente do seguro, por tratarem-se de credores solidários 

perante a seguradora, podendo cada um deles exigir o cumprimento da 

prestação por inteiro, respondendo perante os outros pela parte que 
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eventualmente lhes caiba. Dessa forma, é possível o prosseguimento do 

presente feito sem a necessidade de inclusão todos os herdeiros. Recebo 

a exordial. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta da 

Conciliadora. Cite-se e intimem-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002362-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY FIGUEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002362-73.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ODERLY FIGUEIRA DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. De acordo com os artigos 42, § 

1º e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente regulamentado 

pelo Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o preparo do 

recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas recursais e taxa 

judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Em 

exame dos autos, nota-se que a parte recorrente não é beneficiária da 

Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. Deste modo, em 

razão de sua deserção, nego seguimento ao Recurso Inominado. 

Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a parte a sanar 

eventuais irregularidades no pagamento do preparo, esta regra não se 

aplica aos Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do FONAJE. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Às providências. Lucas do Rio 

Verde /MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002543-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (REQUERENTE)

WENICIUS ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO OAB - SP325850 

(ADVOGADO(A))

REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA OAB - SP191774 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002543-74.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE DAL MOLIN, WENICIUS 

ANTONIO DA CONCEICAO REQUERIDO: EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E 

TURISMO LTDA Vistos. A parte Recorrente interpôs recurso inominado, 

com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que 

para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar e comprovar 

nos autos que não tem condições de arcar com as despesas do processo 

sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não havendo 

elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, 

indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, sob a pena de deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUEANI DA CRUZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001722-70.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA SUEANI DA CRUZ 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. De acordo com 

os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente 

regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o 

preparo do recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas 

recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 

gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte recorrente não é 

beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. 

Deste modo, em razão de sua deserção, nego seguimento ao Recurso 

Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a 

parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do preparo, esta 

regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do 

FONAJE. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) 

dias, para apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, 

sob pena de os autos serem encaminhados ao arquivo. Às providências. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUEANI DA CRUZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001721-85.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA SUEANI DA CRUZ 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. De acordo com 

os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente 

regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o 

preparo do recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas 

recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 

gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte recorrente não é 

beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. 

Deste modo, em razão de sua deserção, nego seguimento ao Recurso 

Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a 

parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do preparo, esta 

regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do 

FONAJE. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) 

dias, para apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, 

sob pena de os autos serem encaminhados ao arquivo. Às providências. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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HELIO DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001046-88.2020.8.11.0045. AUTOR: HELIO DOMINGOS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e 

Tutela de Urgência proposta por HELIO DOMINGOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos 

qualificados nos autos. Assim dispõe o art. 286, II, do novo CPC: "Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I- 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; No caso dos autos, o requerente ingressou com ação com as 

mesmas partes, causa de pedir e pedido na Terceira Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, no dia 13 de janeiro de 2020, autos número 

1000108-93.2020.8.11.0045, sendo que, no dia 24 de janeiro de 2020, foi 

determinado pelo Magistrado o recolhimento de custas processuais. 

Dessa forma, aparentemente, com intuito de burlar a distribuição ou 

mesmo o recolhimento de custas processuais, o autor ingressou com 

duas ações, com mesma causa de pedir e pedido, bem como identidade de 

partes. Ademais, o artigo 59 do CPC determina que a prevenção será 

determinada no momento da distribuição da petição inicial. Posto isso, com 

fulcro no artigo 59 e 286, inciso I do Código de Processo Civil, DECLINO a 

competência para processar o julgar a presente ação para Terceira Vara 

da Comarca de Lucas do Rio Verde, mediante distribuição por 

dependência aos autos 1000108-93.2020.811.0045, bem como REVOGO a 

antecipação de tutela deferida no id.2973979. Intime-se. Os autos deverão 

ser encaminhados imediatamente, uma vez que há pedido liminar. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000714-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GLEISON RODRIGUES DE 

MORAES, ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES REQUERIDO: 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. As partes vieram 

aos autos e expuseram um acordo extrajudicial em Id. 29710535. Vale 

lembrar que já houve a prolação sentença de mérito nesta ação. Nesse 

sentido, devo trazer ao lume que os Tribunais sedimentaram entendimento 

de que não existe impedimento ao Juiz para homologar um acordo 

pós-sentença, vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. 

CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a 

controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo 

celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas 

antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos 

interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito 

desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. 

Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 

1994 (Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar 

as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de 

Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após 

a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes 

transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na 

transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é 

indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e 

passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de 

extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. 

Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

29/10/2015) A outro tanto, não há se falar nem mesmo em caracterização 

de revisão do julgado, posto que é direito das partes firmarem acordo em 

qualquer fase do processo (Art. 139, inc. V do CPC). Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 29710535, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Homologo 

ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE MELLO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002143-94.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: DIEGO PIVETTA EXECUTADO: 

JOAO JOSE MELLO DE ALMEIDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Proceda-se a baixa na restrição RENAJUD do veículo bloqueado (Id. 

19605347). Determino que seja restituída ao exequente a cártula do título 

executivo original, conforme requerido. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002361-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA AMELIA JARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da 

Lei nº 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei nº 

12.153/2009, por força do disposto no art. 27 da Lei por último citada. 
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FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença em ação 

com escopo de execução de multa diária. A exequente, MARIA AMELIA 

JARA pretende o cumprimento de sentença para fins de execução de 

multa cominatória fixada. O Município de Lucas do Rio Verde apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença em Id. 22649901. Sobre a 

impugnação manifestou-se a parte exequente (Id. 23825848). 

Compulsando os autos e analisando os contornos da demanda, verifico 

que não é caso de imposição de pagamento à Fazenda Pública da multa 

cobrada. Ao que se extrai dos autos, pretende a autora a execução da 

multa cominatória relativamente ao período em que o procedimento médico 

não fora executado. Contudo, houve a realização dos exames solicitados 

na exordial, inclusive a própria parte autora informa êxito na sua 

submissão ao tratamento em Id. 20136165 e 23825848, não se mostrando 

razoável, destarte, condenar as Fazendas Públicas ao pagamento de 

valor de multa diária, uma vez que é cediço que o país atravessa uma 

crise e que faltam recursos para atender adequadamente à população nas 

mais variadas áreas, e condenar o erário ao pagamento de astreinte, que 

não possui natureza indenizatória, ao exequente, certamente retardaria 

ainda mais, aos outros membros da sociedade, a oportunidade de serem 

atendidos junto à rede pública de saúde. Destarte, em juízo de 

proporcionalidade e razoabilidade afasto a incidência da multa diária, já 

que o interesse público primário, consistente no direito fundamental do 

exequente à saúde restou plenamente garantido e em tempo razoável se 

considerado todo trâmite burocrático a que está sujeita a Administração 

Pública para, diante dos escassos recursos, atender à toda população em 

suas necessidades, especialmente na área da saúde, diante da grande 

demanda por tratamento médico e medicamentos; em outra seara, o 

interesse público secundário, que diz respeito ao erário, também deve ser 

resguardado, haja vista que a astreinte não possui natureza indenizatória 

e, pelo que se comprovou nos autos, o exequente obteve o tratamento 

adequado, não podendo prevalecer, no caso, o interesse individual 

eminentemente patrimonial do exequente frente ao interesse público da 

destinação do valor pleiteado em benefício do restante da população, 

carente dos serviços essenciais do Estado, já que, repise-se, a multa 

diária não possui natureza indenizatória, mas coercitiva. De igual modo, 

não prospera o pedido de reembolso porque a parte exequente em 

nenhum momento informou aos autos a insuficiência do bloqueio de 

valores realizado para execução do procedimento médico, para que se 

procedesse ao sequestro complementar de verbas públicas para 

assegurar o cumprimento da obrigação ou mesmo a intimação das 

executadas para este fim, ao contrário, optou a parte exequente por 

custear os exames médicos e a hospedagem por conta própria, muito 

embora esta última, por sinal, pudesse ter sido disponibilizado pelo 

município executado, se fosse devidamente solicitado, conforme 

esclareceu na impugnação. É cediço que a compra/aquisição de serviços 

pelo Poder Público é feita por meio de procedimentos licitatórios, com o 

objetivo de diminuir custos, de modo que o valor alegadamente pago pela 

parte exequente configura-se como preço final de mercado, muito superior 

àquele que efetivamente seria obtido através da licitação pública. Isto 

posto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com o 

escopo de afastar integralmente o pagamento da multa cominatória por 

parte da executada. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em 

decorrência da extinção da dívida propriamente dita, fazendo-o com fulcro 

no artigo 924, III, do CPC. Sem custas, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Após apresentação da nota fiscal pelo fornecedor, expeça-se alvará, em 

seu favor, da quantia bloqueada nos autos (Id. 14827349). Transitado em 

julgado, providencie-se as anotações de extinção e, observadas as 

formalidades legais, arquive-se os autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002152-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002152-27.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIO BARBOSA 

EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos. Trata-se 

de embargos à execução por meio dos quais a embargante B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO alega excesso de execução em 

virtude de erro nos cálculos apresentados pela exequente, porque incluída 

condenação de danos morais inexistentes e cobrança de honorários 

advocatícios indevidos. A parte embargada, por sua vez, defende que o 

valor exequente está correto, pugnando pela liberação dos valores 

constritos em seu favor (Id. 18190437). É o relato. Fundamento e Decido. 

De proêmio, esclareço que embora a parte executada não tenha nomeado 

a sua petição com “embargos à execução”, recebo-a com tal, visto que a 

matéria de defesa nela apresentada se enquadra no citado instituto 

jurídico, nos termos do artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95. Tal medida 

mostra-se necessária diante dos princípios da simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, que orientam o rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 2º de aludida legislação, aliado 

aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos 

atos processuais, dispostos nos artigos 277 e 283 do Código de Processo 

Civil. No mais, é de se ressaltar que ao Juízo cabe zelar pelo correto 

cumprimento das decisões judiciais, evitando dissonâncias, excessos e 

prejuízo a qualquer das partes em virtude de eventual interpretação 

equivocada dos decisórios em questão, tratando-se, inclusive, de questão 

de ordem pública. No caso, vinga parcialmente a reclamação da empresa 

executada, eis que o cálculo exequendo excede o montante devido, mas 

não nos moldes indicados pela embargante, senão, vejamos: Inicialmente, 

cumpre pontuar que a exegese do Acórdão transitado em julgado é clara, 

o executado foi condenado à restituição do valor pago pelo consumidor, a 

título de danos materiais, além de indenização pelos danos morais, senão 

vejamos: [...] 5. E como cediço, a atuação de terceiros não afasta a 

responsabilidade objetiva da empresa Recorrida, em atenção ao risco da 

atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que 

disponibiliza aos clientes. 6. Por outro lado, necessário se faz consignar 

que o valor anunciado é discrepante do valor do produto no mercado, 

motivo pelo qual entendo conveniente a restituição do valor pela pelo 

consumidor. 7. Noutro giro, o dano moral é in re ipsa, quer seja pela 

frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em 

não ser providenciada a entrega do produto, além das tentativas de 

resolução da celeuma na seara administrativa (PROCON), não podendo 

ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor 

do cotidiano. 8. Na fixação do montante da condenação a título de danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem 

que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga 

punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 

10. Sentença reformada. [...] (Id. 12588005). Aliás, o voto vencedor 

proferido pelo Relator trata minuciosamente a questão: [...] Posto isso, 

CONHEÇO do recurso interposto por MARIO BARBOSA, ante a sua 

tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim 

de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, nos 

seguintes termos: 1. Condenar a empresa Recorrida LOJAS AMERICANAS 

S.A ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 

1.487,64 (um mil quatrocentos e oitenta e sete e sessenta e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do efetivo 

prejuízo (data do pagamento), e acrescido de juros moratórios de 1% (um 

ponto percentual) ao mês, a partir da citação. 2. Condenar a empresa 

Recorrida LOJAS AMERICANAS S.A ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a 

partir da citação. [...] (Id. 12588006). Logo, é impertinente e não tem razão 

de ser a alegação da empresa executada de que o valor cobrado em 

decorrência dos danos morais seria indevido. Por outro lado, razão 

assiste na incidência incorreta de 20% de honorários advocatícios nos 

cálculos elaborados pela exequente, simplesmente porque não houve 
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condenação do executado nesse sentido. Por conta de tais fundamentos, 

dou parcial provimento aos embargos para excluir da planilha de cálculos 

da execução a incidência dos honorários advocatícios. Nestes termos, 

visando evitar nova discussão sobre o tema e, conforme cálculo de 

atualização elaborado pela assessoria do Juízo no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), o valor corrigido da 

condenação importa em R$ 9.812,58 (nove mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta e oito centavos), tudo conforme os parâmetros do título judicial. 

Vale destacar, que a partir do bloqueio via BACENJUD, cessa para o 

devedor a responsabilidade pelo pagamento dos juros e da correção 

monetária que devem incidir sobre a quantia bloqueada após a constrição 

(Resp 1.348.640/RS). Desta maneira, considerando que o valor constrito é 

mais que suficiente ao adimplemento da obrigação (depósito no valor de 

R$ 11.247,45 – Id. 17524841), deverá o excesso ser levantado pela 

executada/embargante, sem prejuízo da parte devida ao exequente. 

Assim, a parcial procedência dos embargos à execução é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

embargos à execução, para reconhecer o excesso, nos termos da 

fundamentação supra, EXTINGUINDO o feito, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil, aplicado, por analogia, à hipótese. Sem 

custas e honorários, pois incabíveis nesta fase processual (art. 55 da 

LJE). Após o trânsito em julgado desta, determino o levantamento da 

penhora efetivada, providenciando-se o necessário, bem como que se 

expeçam os competentes mandados de levantamento judicial, em relação 

à constrição em Id. 17524841, um no valor de R$ 9.812,58 (nove mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), em favor da parte 

exequente e o excedente em favor da executada, todos com os devidos 

acréscimos legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002764-28.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALEANDRO DIAS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Decido. A parte executada apresentou Impugnação/Embargos à 

Execução – Lei n. 9.099/95, art. 52, IX, b – em que alega a ocorrência de 

excesso de execução. Sem delongas, observo que o embargante defende 

a ocorrência de excesso devido ao bloqueio realizado via BACENJUD do 

valor exequendo remanescente, sobretudo porque tal quantia já havia sido 

depositada. Contudo, não é esse quadro que se extrai dos autos. O 

bloqueio de ativos financeiros foi realizado no dia 20 de agosto de 2019, 

enquanto o depósito da quantia pelo embargante foi feita apenas no dia 08 

de outubro de 2019. Dessa forma, o excesso foi causado exclusivamente 

pelo embargante, que realizou o depósito do valor exequendo 

remanescente quando isso já não era mais necessário, visto que a quantia 

já havia sido bloqueada nos autos. Noutro norte, considerando que a 

quantia bloqueada é suficiente para a satisfação do crédito, e tendo em 

vista que a parte embargante não se opôs ao saldo tido como 

remanescente, tem-se que a extinção da presente execução se impõe. 

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, JULGANDO EXTINTO 

este cumprimento de sentença, nos termo do art. 924, II, do CPC, em razão 

da satisfação do crédito. Expeçam-se os competentes mandados de 

levantamento judicial, em relação à constrição em Id. 22839407, um no 

valor de R$ 512,70 (quinhentos e doze reais e setenta centavos), em 

favor da parte exequente e o excedente, depositado em Id. 24911202, em 

favor da executada, a título de restituição. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001789-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC COSTA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001789-35.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ISAC COSTA ALVES 

EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e Decido. 

Preliminarmente, considerando que o instituto jurídico da impugnação ao 

cumprimento da sentença não se aplica ao rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, inteligência do artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, 

CONVERTO, de ofício, a petição de impugnação ao cumprimento da 

sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. Com efeito, tal medida mostra-se 

necessária diante dos princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, que orientam o rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme artigo 2º de aludida legislação, aliado aos 

princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos 

processuais, dispostos nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil. 

Trata-se de embargos à execução opostos por OI S/A em que alega o 

cumprimento da obrigação de fazer fixada no acordo homologado 

judicialmente. Em lógica decorrente dos fatos narrados nos autos, tenho 

que assiste razão ao embargante, que esclareceu devidamente a questão. 

Nos termos do acordo homologado, consta a seguinte redação: “[...] A 

promovida se compromete a enviar um chip pré-pago pra a residência do 

autor localizada na Rua Santa Tereza, nº 185-E, Bairro Rio Verde, em 

Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78455-000, cel: 65 993103260, e inserir 

nesse chip a oferta JEC3 42.85 (22.500 MINUTOS DE LIGAÇÕES MÓVEL 

MAIS FICO DE QUALQUER OPERADORA LOCAL ILDN 31; 45.000 SMS; 73 

GB DE INTERNET 3G/4G E OI WIFI OLIMITADO) no prazo de 30 dias úteis. 

[...]” A partir disso, se pode verificar com maior clareza o real conteúdo 

negocial, em especial no que se refere à disponibilização e utilização do 

serviço de internet, que efetivamente se deu de forma limitada, e não de 

modo ilimitado como o exequente/embargado faz crer. Com base no 

acordo, o exequente/embargado possuía 73 GB para utilização, de forma 

que, ao que se extraí do quadro de consumo de dados na linha 

disponibilizada (Id. 26366199), usufruiu de toda a internet, não havendo 

que se falar em descumprimento do acordo. Assim, a disponibilização do 

serviço de internet além do que efetivamente foi acordado foge aos limites 

objetivos do título executivo judicial. Daí emerge a rejeição de plano dos 

pedidos formulados pelo exequente/embargado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos e, como 

consequência, EXTINGO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, II do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004889-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))
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LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004889-03.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JEFFERSON RAFAEL ALTINO 

DA SILVA EXECUTADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS, VIA VAREJO S/A Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Decido. A parte executada apresentou Impugnação/Embargos à 

Execução – Lei n. 9.099/95, art. 52, IX, b – em que alegando nulidade do 

ato citatório ao argumento de que a carta de citação, além da intimação da 

sentença e cumprimento de sentença, teria sido enviada para endereço 

diverso do seu. Contudo, a despeito dos argumentos lançados pelo 

embargante, não há que se falar em nulidade de citação nos presentes 

autos, nem em relação a intimação da sentença e do cumprimento de 

sentença, porquanto o CDL, órgão municipal, integra o CNDL, órgão de 

âmbito nacional, de modo que a citação e intimação destinada ao CDL se 

mostra válida, até pelo princípio da aparência. Tanto é assim que, sobre a 

legitimidade entre CDL e CNDL, já decidiu o seguinte julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA NACIONAL DOS DIRIGENTES 

LOJISTAS (CNDL). INSCRIÇÃO EFETUADA PELA CÂMARA DOS 

DIRIGENTES LOJISTAS (CDL) DE IPORÃ DO OESTE. ESTATUTO DA CNDL. 

ÓRGÃO DE ÂMBITO NACIONAL, COMPOSTO PELAS FEDERAÇÕES DAS 

CÂMARAS. REGISTRO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC), 

QUE FAZ PARTE DA CNDL. PRELIMINAR AFASTADA. [...] (TJRS, AC n. 

70044236511, rel. Des. Ivan Balson Araújo, j. em 29.09.2011). (TJSC, 

Apelação Cível n. 2012.040939-1, de Mondaí, rel. Des. Gerson Cherem II, 

Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 07-08-2012) Ora, segundo 

próprio estatuto da Confederação Nacional de Dirigentes Lojista – CNDL, 

trata-se de uma confederação que congrega as Federações constituídas 

por grupos de Câmaras de Dirigentes Lojistas (Art. 2º, I, do Estatuto). Ante 

o exposto, REJEITO os Embargos à Execução opostos pelo 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS à execução que 

lhe move ANDERSON JORGE DICKEL. Tendo em vista o depósito integral 

da quantia exequenda (Id. 15168396), dou por satisfeita a obrigação e 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do 

CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do exequente 

e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004890-85.2016.8.11.0045
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JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004890-85.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JEFFERSON RAFAEL ALTINO 

DA SILVA EXECUTADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS, LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). Decido. A parte executada apresentou 

Impugnação/Embargos à Execução – Lei n. 9.099/95, art. 52, IX, b – em 

que alegando nulidade do ato citatório ao argumento de que a carta de 

citação, além da intimação da sentença e cumprimento de sentença, teria 

sido enviada para endereço diverso do seu. Contudo, a despeito dos 

argumentos lançados pelo embargante, não há que se falar em nulidade 

de citação nos presentes autos, nem em relação a intimação da sentença 

e do cumprimento de sentença, porquanto o CDL, órgão municipal, integra 

o CNDL, órgão de âmbito nacional, de modo que a citação e intimação 

destinada ao CDL se mostra válida, até pelo princípio da aparência. Tanto 

é assim que, sobre a legitimidade entre CDL e CNDL, já decidiu o seguinte 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA NACIONAL 

DOS DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL). INSCRIÇÃO EFETUADA PELA 

CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS (CDL) DE IPORÃ DO OESTE. 

ESTATUTO DA CNDL. ÓRGÃO DE ÂMBITO NACIONAL, COMPOSTO PELAS 

FEDERAÇÕES DAS CÂMARAS. REGISTRO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO (SPC), QUE FAZ PARTE DA CNDL. PRELIMINAR AFASTADA. 

[...] (TJRS, AC n. 70044236511, rel. Des. Ivan Balson Araújo, j. em 

29.09.2011). (TJSC, Apelação Cível n. 2012.040939-1, de Mondaí, rel. Des. 

Gerson Cherem II, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 07-08-2012) 

Ora, segundo próprio estatuto da Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojista – CNDL, trata-se de uma confederação que congrega as 

Federações constituídas por grupos de Câmaras de Dirigentes Lojistas 

(Art. 2º, I, do Estatuto). Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução 

opostos pelo CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS à 

execução que lhe move JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA. Tendo 

em vista o depósito integral da quantia exequenda (Id. 13376025), dou por 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 924, II do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

em favor do exequente e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CASARIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002205-08.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: CLAUDIO CASARIL 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 

da Lei n. 9.099/95). Fundamento e Decido. A exceção de 

pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado, 

originariamente consagrado na jurisprudência e na doutrina (e agora 

legalmente previsto no art. 803, parágrafo único, CPC), por meio da qual, 

sem garantia do juízo e mediante simples petição, pode o executado 

alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias 

de ordem pública. Desta feita, há permissivo legal à utilização da exceção 

de pré-executividade. Seu pressuposto é a existência de vício atinente à 

matéria de ordem pública (que pode inclusive ser reconhecida de ofício 

pelo magistrado), desde que haja presença de prova pré-constituída, sem 

necessidade de dilação probatória. De maneira que se for necessária a 

dilação probatória, deverá o executado opor embargos à execução ao 

invés da exceção de pré-executividade. No caso em tela, embargante 

alegou em suas razões a impossibilidade de execução de multa por 

descumprimento de decisão judicial. Pois bem. No que concerne à 

cobrança de astreintes em razão do descumprimento de ordem judicial 

para a exclusão do nome da exequente dos serviços de proteção ao 

crédito, verifico de plano que tal pedido não merece prosperar. A Súmula 

410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “a prévia intimação pessoal do 

devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” In casu, observo 

que a parte excipiente/executado (Banco do Brasil S/A) não foi intimada 

pessoalmente para cumprir a referida obrigação a partir da decisão de Id. 

3683644, que fixou o valor da multa coercitiva. Logo, inexistindo prévia 

intimação pessoal da parte que deveria cumprir a obrigação, requisito este 

indispensável para a aplicação da multa, impõe-se reconhecer a 

inexigibilidade das astreintes. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

AUSÊNCIA. SÚMULA Nº. 410/STJ. 1. 'A prévia intimação pessoal do 
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devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.' (Súmula 410/STJ) . 

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ ? Quarta Turma. Ag.Int 

no AREsp 586.474/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. DJe 

22/08/2017). (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DO 

COMANDO JUDICIAL. 1. Recurso especial interposto e, 08/09/2015. 

Julgamento segundo o CPC/73. 2. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível, a luz da Súmula 7 deste STJ. 3. Sob a 

égide do CPC/73, este STJ consolidou o entendimento de que somente é 

possível a exigência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer 

quando a parte a ela obrigada for intimada pessoalmente, não sendo 

suficiente a intimação de seu patrono. Inteligência da Súmula 410 do STJ. 

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.? (STJ ? 

Terceira Turma. AgInt no AREsp 885.035, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. 

DJe 31/05/2017) (Grifo nosso). Destarte, ausente a comprovação da 

intimação pessoal do excipiente/executado para o cumprimento da 

obrigação de fazer, de rigor o reconhecimento da inexigibilidade da 

obrigação. Ante o exposto, ACOLHO a presente exceção de 

pré-executividade, reconhecendo ex officio incidência da Súmula nº 410 

do STJ para afastar a cobrança da astreinte. Considerando que houve o 

pagamento integral dos honorários advocatícios (Id. 20326157), dou por 

satisfeita a obrigação e EXTINGO o feito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, os valores depositados em Id. 20326158 

deverão ser restituídos ao executado com a expedição do respectivo 

alvará; enquanto os valores referentes aos honorários advocatícios de Id. 

20326157 deverão ser levantados pela parte exequente. Não havendo 

nada pendente de cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006245-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ MASSIGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA EXATO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006245-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DANIEL LUIZ MASSIGNANI 

REQUERIDO: IMOBILIARIA EXATO LTDA - ME Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. A teor do artigo 313 

do Código de Processo Civil, por convenção das partes, o Juiz, tão 

somente, declarará suspensa a ação durante o prazo concedido pelo 

credor, não podendo ultrapassar o limite de 6 (seis) meses (§ 4º do 

mesmo dispositivo legal), para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação. No âmbito do Juizado Especial, vale dizer, não é aconselhável a 

suspensão do feito devido aos princípios normativos, tais como a 

celeridade, simplicidade e economia processual conforme exigência do art. 

2º da Lei 9.099/95. Nessa vereda, observa-se que as partes postulam a 

homologação do acordo extrajudicial juntado em Id. 29229724 que, por sua 

vez, indica que em caso de descumprimento a ação prosseguirá nos 

termos do pactuado, pelo valor constante do acordo e demais cominações 

pactuadas. Todavia, a homologação do acordo em questão, nos termos do 

artigo 487, III do CPC não trará prejuízo às partes. Isso porque, nos termos 

do art. 515, III, do CPC, constitui título executivo judicial “a decisão 

homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Com 

o acordo homologado, a ação de conhecimento transmuda-se para título 

judicial, com as consequências pertinentes constante da transação em 

referência e, o descumprimento do acordo homologado judicialmente faz 

ressurgir a demanda executiva, mas agora pelo título executivo judicial. 

Ademais, propalada extinção da ação em nada altera o questionamento, já 

que prossegue a ação pelo novo título, agora judicial. Não há fundamento 

para manter suspenso o processo até o cumprimento do acordo, que no 

caso, representaria longos doze meses, criando uma situação de 

pendência nos relatórios do CNJ. Sendo assim, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. No mais, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus regulares efeitos, o acordo a que chegaram as partes, 

JULGANDO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAIR DALLA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

ONOFRE FERREIRA BARBOSA OAB - GO2193 (ADVOGADO(A))

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000570-84.2019.8.11.0045. INTERESSADO: ANTONIO JAIR DALLA 

COSTA REQUERIDO: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, 

CARAMURU ALIMENTOS S/A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei 

n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. As partes vieram aos autos e 

expuseram um acordo extrajudicial em Id. 28830323. Vale lembrar que já 

houve a prolação sentença de mérito nesta ação. Nesse sentido, devo 

trazer ao lume que os Tribunais sedimentaram entendimento de que não 

existe impedimento ao Juiz para homologar um acordo pós-sentença, 

vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A 

PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. 

HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a 

definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as 

partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu 

trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em 

conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase 

pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado 

foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei nº 

8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, 

com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. 

Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da 

sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar 

o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação 

acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, 

pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de 

produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a 

relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso 

especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) A 

outro tanto, não há se falar nem mesmo em caracterização de revisão do 

julgado, posto que é direito das partes firmarem acordo em qualquer fase 

do processo (Art. 139, inc. V do CPC). Posto isto, considerando que os 

atos das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 28830323, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006034-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON RODRIGUES DAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES OAB - MT26203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006034-89.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VANDERSON RODRIGUES 

DAMIAN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os 

autos verifico que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação em Id. 28955641. Destarte, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os 

atos das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 28955641, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001954-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001954-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS 

CHAVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o 

cumprimento integral da obrigação, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Expeçam-se de imediato os seguintes alvarás: 

um no valor de R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos) em 

favor do credor; outro em relação ao saldo remanescente, que deverá ser 

emitido em favor do devedor, a título de restituição. Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002501-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA TERESINHA MOHR DALLAGOSTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA GIARETTA OAB - MT18878/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BECKER OAB - MT21773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002501-93.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: AMELIA TERESINHA MOHR 

DALLAGOSTINHO EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei 

n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença, na qual houve indisponibilidade de valores via o sistema 

BACENJUD do valor remanescente integral do débito (Id. 25846885). O 

devedor, intimado para manifestar e oferecer defesa, manteve-se inerte. 

Nessa hipótese, não havendo impugnação, extinguir-se-á o feito com base 

no art. 924, II, do CPC Por sua vez, concordando com os valores 

bloqueados, o credor indicou dados para a emissão do alvará, com a 

consequente extinção do feito (Id. 28611409). Assim, ante a satisfação 

integral da obrigação, a extinção é medida que se impõe, consoante regra 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006234-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RULYANY MIRANDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006234-96.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RULYANY MIRANDA BORGES 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que o Autor postula pela DESISTÊNCIA da ação (Id. 

28029015). Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não possui mais 

interesse no prosseguimento da demanda, bem como, considerando que 

em sede de JEC não se faz necessária a anuência da parte requerida, 

tenho como medida imperiosa a extinção da presente demanda. Além do 

mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” 

Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a 

presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004104-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEIDE SONIA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004104-41.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: CLEIDE SONIA SANTOS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença 

na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário 

do valor total de R$ 4.178,43 (quatro mil cento e setenta e oito reais e 

quarenta e três centavos) a título de pagamento da condenação, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 27346087). O credor, 

concordando com os valores depositados pela parte executada, indicou 

dados para a emissão do alvará (Id. 27487617). Assim, ante o 

cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a extinção é 

medida que se impõe consoante à regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELEN VIRGINIO FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005935-22.2019.8.11.0045. INTERESSADO: JOSIELEN VIRGINIO 

FERREIRA REQUERIDO: GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME, AVIANCA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar, de plano, que a 

petição inicial protocolada, constam como também promoventes FLAVIO 

SCHERER e GABRIEL SCHERER, representados no ato por sua genitora. 

Entretanto, nos termos do art. 8º, caput, da Lei n. 9.099/95, não poderão 

ser partes, perante o Juizado Especial, os incapazes. Desta forma, 

alternativa não resta senão a extinção do processo nos termos do art. 51, 

IV, da Lei 9.099/95. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POLO ATIVO INCAPAZ 

REPRESENTADO POR SUA CURADORA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 

DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A ANALISAR A MATÉRIA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 9099/95 C/C 27 DA LEI 12.153/09 – 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Observada a existência de interesse de pessoa 

incapaz no polo ativo, passa-se a violar a disposição do artigo 8º da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09, existindo a incompetência absoluta do 

processamento e trâmite da demanda perante os Juizados Especiais, 

podendo e devendo ser feito o reconhecimento da incompetência de ofício 

pelo Magistrado, moldes do artigo 51, IV da Lei 9099/95. 

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO – FEITO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (N.U 

1002088-52.2016.8.11.0001, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) (Grifo nosso). 

Assim, vê-se que os promoventes não são partes legítimas para figurarem 

no polo ativo da presente ação e, não sendo admitida, neste Juizado, a 

proposição de ação por incapaz, independentemente de representação, 

impossível o processamento e julgamento da demanda em sede de Juizado 

Especial Cível. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO o que faço com fundamento no arts. 8º, caput; 51, IV, ambos da 

Lei n. 9.099/95; e art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Após, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005840-89.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCO ANTONIO LIMA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente 

intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora 

tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante 

de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial, tais como cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo. Frisa-se, que boletos de 

Bancos, cadastro de loja ou correspondência, não pode ser aceito pelo 

juízo, sobretudo porque não se trata de documento emitido por 

Concessionária Pública. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 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 pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISLAINE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000562-73.2020.8.11.0045. REQUERENTE: LARISLAINE RODRIGUES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para 

promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora tenha manifestado 

em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que determinou a 

emenda da inicial, tais como cópia de fatura de consumo de energia 

elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou 

outro comprovante de endereço idôneo. Frisa-se, que boletos de Bancos, 

cadastro de loja ou correspondência, não pode ser aceito pelo juízo, 

sobretudo porque não se trata de documento emitido por Concessionária 
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Pública. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, 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 pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000225-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA LANZARIN LAMPUGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000225-26.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ELIS REGINA LANZARIN 

LAMPUGNANI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Instado a prestar esclarecimentos 

acerca do cumprimento da obrigação de fazer, o Executado se manifestou 

em Id. 25088475 e 27108999. Por sua vez, intimada a Exequente a se 

manifestar nos autos (Id. 26363446), a mesma quedou-se inerte. Sendo 

assim, entendendo estar a Exequente por satisfeita, JULGO EXTINTO o 

presente processo que Elis Regina Lanzarin Lampugnani moveu contra 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, nos moldes do art. 924, II, 

CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos e 

dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010511-75.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MALACARNE GANZER & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CORDEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010511-75.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARTA MALACARNE GANZER 

& CIA LTDA - ME EXECUTADO: EDSON CORDEIRO DA SILVA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Analisando o processo, verifico que foram 

esgotadas as tentativas de localização de bens da devedora. O § 4° do 

art. 53 da Lei n° 9.099/95 dispõe que: “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas. DEFIRO o pedido formulado pelo credor no 

Id. 28230521, com fulcro nos n° 75 e 76 do FONAJE, devendo a Secretaria 

Judicial expedir a competente certidão de dívida em favor da Exequente 

(conforme valores indicados na manifestação mais recente), a fim de 

possibilitar a inserção do nome do Executado junto aos órgãos restritivos. 

Por fim, arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-20.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DO PRADO OKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ZAMBILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000572-20.2020.8.11.0045. REQUERENTE: SIDNEI DO PRADO OKA 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ZAMBILO Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. De acordo com o art. 3º da Lei nº 9.099/95 é cabível nos 

Juizados Especiais Cíveis as causas cíveis de menor complexidade, 

excluindo-se desse rol as ações que tramitam pelo rito especial 

estabelecido no Código de Processo Civil – como a presente ação 

monitória, uma vez que aos processos em trâmite nos Juizados aplica-se 

o procedimento especial estabelecido pela Lei nº 9.099/95, o qual, vale 

dizer, diverge do rito processual estabelecido à ação monitória. Assim, 

optando a parte por propor ação perante os Juizados Especiais Cíveis, 

deve esta se sujeitar ao rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95, não 

podendo ajuizar demanda que possui rito próprio. Portanto, tenho que 

deve a presente ação ser extinta ante a incompatibilidade de ritos entre as 

ações monitórias e as ações que tramitam sob a égide da Lei nº 9.099/95. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta instância, por força do art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos com as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011767-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011767-53.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE JERONIMO RODRIGUES 

DA SILVA EXECUTADO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e Decido. Tendo em vista 

a satisfação integral do débito, com o pagamento da dívida, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002815-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002815-05.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: DIONATAN GOMES DUARTE 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Alega a parte executada 

excesso de execução, tendo em vista que o valor apresentado nos 

cálculos pela exequente se mostra excessivo. Pretende o acolhimento da 

impugnação para reconhecimento do excesso de execução e a restituição 

do valor de R$ 158,16 (cento e cinquenta e oito reais e dezesseis 

centavos). Intimado, o exequente apresentou manifestação (Id. 29423152) 

concordando com o cálculo apresentado, requerendo a liberação do valor 

devido. Pois bem. Diante do reconhecimento pelo exequente do pedido 

inicial, a procedência é medida que se impõe para homologação do aceite 

do exequente para os cálculos apresentados pela executada. É o que 

basta. Ante o exposto, homologo o reconhecimento do cálculo feito pelo 

exequente e julgo extinto os embargos à execução com resolução de 

mérito com fundamento no art. 487, III, alínea "a", do CPC, e dou por 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTA a execução, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

liberação no valor de R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis 

centavos) em favor da exequente, e outro, no valor de R$ 158,16 (cento e 

cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), em benefício do executado, 

a título de restituição. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARRARYCH KRUGER MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000420-69.2020.8.11.0045. AUTOR: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 

PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE LUCAS DO RIO 

VERDE REQUERIDO: MARRARYCH KRUGER MORAES Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo nos 

autos n. 1005834-82.2019.8.11.0045, o qual também compreendeu o 

objeto da presente ação, de modo que requereram a homologação (Id. 

29004052). Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 29004052, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Homologo 

ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002042-23.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EDIMAR MENDES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. As partes vieram aos autos e expuseram um 

acordo extrajudicial em Id. 29603290. Vale lembrar que já houve a 

prolação sentença de mérito nesta ação. Nesse sentido, devo trazer ao 

lume que os Tribunais sedimentaram entendimento de que não existe 

impedimento ao Juiz para homologar um acordo pós-sentença, vejamos: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO 

DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. 

INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível 

de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser 

publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. 

A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos 

os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de 

cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, 

pela reforma processual de 1994 (Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, 

a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 

125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa 

tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide 

a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à 

homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em 

juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o 

perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, 

dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à 

demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/10/2015, DJe 29/10/2015) A outro tanto, não há se falar nem mesmo em 

caracterização de revisão do julgado, posto que é direito das partes 

firmarem acordo em qualquer fase do processo (Art. 139, inc. V do CPC). 

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

29603290, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82982 Nr: 2433-39.2012.811.0045

 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: AGROCLIN AQUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHABITA TRANPORTES E CONSTRUÇÔES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA LUCIA CASONATTO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Observa-se da certidão de p. 522, que a confinante 

Maria Lucia Casonato, não fora localizada até a presente data, portanto 

defiro a sua citação, por meio de edital.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fátima Pereira 

Gimenez, digitei.

Resumo da Inicial: Vistos.Trata-se de ação de usucapião extraordinária 

qualificada proposta por Agroclin Aquários Ltda-ME em face de Cohabita 

Construções Ltda.. Alega a requerente ser possuidora de dois imóveis 

localizados no Loteamento Cidade Velha, registrados sob as matrículas nº 

2.639 (lote nº 09, quadra 47) e nº 8.229 (lote nº 08, quadra 47) do 

Registro de Imóveis desta Comarca, os quais teria recebido da empresa 

Cooperativa Agropecuária de Lucas do Rio Verde – COOPERLUCAS, há 

mais de dez anos. Aduz que sempre exerceu a posse sobre os imóveis 

de forma mansa e pacífica, sem qualquer interrupção ou contestação, 

mantendo no local a sede da empresa em funcionamento, afirmando, 

assim, estarem cumpridos os requisitos para a aquisição da propriedade 

pela usucapião na modalidade pretendida, pelo que requer a procedência 

da ação. Citada, a requerida apresentou contestação sustentando a 

improcedência da ação por não ter havido o implemento das condições 

previstas em lei para a aquisição da propriedade pela forma pleiteada, em 

especial o tempo da posse e a ausência de animus domini e de posse 

mansa e pacífica. Ainda, preliminarmente, arguiu a existência de conexão 

entre a presente demanda e a ação de imissão de posse que ajuizou 

contra a autora e que se encontra em tramitação na 2ª Vara Cível desta 

Comarca (1610-65.2012.811.0045). Às fls. 399/406 a autora apresentou 

impugnação aos termos da contestação, concordando com a preliminar 

aventada pela ré e refutando os demais argumentos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Analisando os autos, nota-se que existe uma 

ação de imissão de posse (1610-65.2012.811.0045, código 82267), que 

tramita junto à 2ª Vara Cível desta Comarca, tratando, parcialmente, dos 

mesmos fatos descritos na petição inicial do presente feito. Como se vê, 

trata-se de competência relativa, podendo ser objeto de modificação pela 

conexão. Reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir (CPC, art. 103), esta compreendendo os fatos 

(causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima). No 

caso, nota-se que os imóveis de que se pretende a aquisição pelo 

usucapião neste feito - lotes nº 09 e 08, da quadra 47, matrículas nº 2.639 

e nº 8.229, respectivamente - também são objeto de imissão de posse nos 

autos nº 1610-65.2012.811.0045 (código nº 82267) em andamento na 2ª 

Vara Cível desta Comarca, conforme se observa da análise da petição 

inicial acostada às fls. 306-314. Portanto, as causas de pedir remota 

(fatos) lhes são parcialmente comuns. Como o caso em questão aponta a 

probabilidade da existência de decisões conflitantes caso as demandas 

conexas sejam analisadas por juízos diferentes, já que em uma se 

pretende aquisição da propriedade de dois imóveis, e na outra se almeja a 

imissão na posse desses mesmos imóveis, a reunião dos feitos é medida 

que se impõe, a fim de que sejam processadas e decididas conjuntamente 

(CPC, art. 105). Para tanto, deve-se indagar qual o juízo prevento. No 

caso, por se tratar de ações que correm perante juízes que têm a mesma 

competência territorial, sendo juízos da mesma comarca, “considera-se 

prevento aquele que despachou em primeiro lugar” (CPC, art. 106). No 

processo que tramita junto a este juízo (autos de nº 

2433-39.2012.811.0045) a decisão inicial ocorreu em 25/06/2012, 

enquanto que no feito de nº 1610-65.2012.811.0045, com trâmite na 2ª 

Vara Cível desta Comarca, a decisão inicial ocorreu 03/05/2012, 

tornando-se este último, portanto, prevento para o deslinde de ambas as 

demandas. Não há dúvida, pois, que, ante a presença de causa 

modificativa de competência, qual seja, a conexão, a pretensão ora 

deduzida deve ser processada e julgada junto ao juízo prevento, que é o 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT. ANTE O 

EXPOSTO, com base nos artigos 102, 103, 105, 301, VII e § 4º, todos do 

CPC, DECLARO conexas as ações de nº 2433-39.2012.811.0045 (código 

nº 82982) e nº 1610-65.2012.811.0045 (código nº 82267), para o fim de 

determinar a reunião das mesmas, remetendo-se os presentes autos para 

a 2ª Vara Cível desta Comarca, porquanto é o juízo reconhecidamente 

prevento para sua análise e decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 02 de junho de 2014. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2020

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40912 Nr: 1217-77.2011.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGELDELTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CRIVILATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, Leandro Rafael Perius - 

OAB:20089/0, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT- 3162

 Impulsiono os autos para intimação do autor, para manifestar-se da 

petição de p. 303, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85108 Nr: 4674-83.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO SHMITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - OAB:4950, 

HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se acerca 

do retorno do AR juntado à fl.69v e 96v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86114 Nr: 5798-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L GUTZEL-ME, LOURDES GUTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87824 Nr: 1671-86.2013.811.0045

 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: AJEC, RCEC, GEC, CAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - 

OAB:18197/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Impulsiono os autos para intimação do requerido, do desarquivamento 
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requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42616 Nr: 2925-65.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPAGRO-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LEO PIGOZZO, LARISSA VERONEZI 

GANASSIN, EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls. 113/124 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82989 Nr: 2441-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:MT0021470O, DANIEL MARZARI - OAB:MT 15.507, MARCELA 

SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes para apresentares suas 

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26709 Nr: 740-59.2008.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE JESUS, GEFFERSON 

DE JESUS NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio dos Santos 

Lopes - OAB:MS/20410

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23127 Nr: 992-96.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR KREIN, DIRCEU BRANDALIZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CEZARIO, EDNA LUCIA FRASSON 

CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O/A ADVOGADO/A CEZAR KREIN PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 

234, § 2º DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112751 Nr: 5344-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY RENE MENEGHELO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DALZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - OAB:MT 

15.507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:MT 13.124-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 3176-78.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSNER COMIN ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se acerca 

do retorno do AR juntado às fls.132/132v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96708 Nr: 3301-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:56312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97522 Nr: 3966-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA CARVALHO 39969703234, ROSANA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89947 Nr: 3835-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXSANDRO GOBBI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves - OAB:, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se acerca 

do retorno do AR juntado à fl.93v, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89145 Nr: 3050-62.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS PAULA DE MIRANDA-ME, THAIS PAULA 

DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGERIO 

GROKSKREUTZ - OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 VISTOS.

Diante da sentença prolatada nos autos em apenso (Embargos do 

Devedor por Negativa Geral, código: 113719), aguarde-se o trânsito em 

julgado naqueles autos, após, torne-me os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111144 Nr: 4490-25.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA DA SILVA, NARJARA ALINE BRAZ 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33231 Nr: 3130-65.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUTHIER, MARIANO BALABAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, MARCELO LUIZ KELLER - OAB:105.411/MG, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 VISTOS, ETC.

Intime-se o Exequente para juntar minuta do acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias, após conclusos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 3125-77.2008.811.0045

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOSIANE LEITE BRANCO - OAB:MT/7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.97. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41065 Nr: 1371-95.2011.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING-ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CLOVIS BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT/21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 86, o Requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Custas remanescentes, se houver, pelo Requerente.

P.R.I. Cumpra-se.
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